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Módosítás 103
Angelika Werthmann
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió azt a célt tűzte maga 
elé, hogy fenntartja és fejleszti a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséget, amelynek 
sarkalatos pontja a polgári- és 
büntetőügyekben hozott bírósági 
határozatok Unión belüli kölcsönös 
elismerése.

(1) Az Európai Unió azt a célt tűzte maga 
elé, hogy fenntartja és fejleszti a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló, az emberi jogok, a 
demokratikus intézmények és a 
jogállamiság tiszteletben tartására épülő 
térséget, amelynek sarkalatos pontja a 
polgári- és büntetőügyekben hozott 
bírósági határozatok Unión belüli 
kölcsönös elismerése.

Or. en

Módosítás 104
Izaskun Bilbao Barandica
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió elkötelezett a 
bűncselekmények sértettjeinek védelme, 
valamint szabályozási minimumok 
megállapítása mellett, továbbá elfogadta a 
büntetőeljárásban a sértett jogállásáról 
szóló, 2001. március 15-i 2001/220/IB 
tanácsi kerethatározatot. Az Európai 
Tanács 2009. december 10–11-i ülésén 
elfogadott Stockholmi Program keretében 
felkérték a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tekintsék át, miként lehetne javítani 
az áldozatok védelmét szolgáló 
jogszabályokat és gyakorlati támogató 
intézkedéseket.

(2) Az Unió elkötelezett a 
bűncselekmények sértettjeinek védelme, 
valamint szabályozási minimumok 
megállapítása mellett, továbbá elfogadta a 
büntetőeljárásban a sértett jogállásáról 
szóló, 2001. március 15-i 2001/220/IB 
tanácsi kerethatározatot. Az Európai 
Tanács 2009. december 10–11-i ülésén 
elfogadott Stockholmi Program keretében 
felkérték a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tekintsék át, miként lehetne javítani 
az áldozatok védelmét szolgáló 
jogszabályokat és gyakorlati támogató 
intézkedéseket, továbbá a terrorizmus 
áldozatait külön kiemelve európai 
prioritásként határozták meg a nekik 
nyújtott segítséget és támogatást, valamint 
elismerésüket.
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Or. es

Módosítás 105
Angelika Werthmann
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió elkötelezett a 
bűncselekmények sértettjeinek védelme, 
valamint szabályozási minimumok 
megállapítása mellett, továbbá elfogadta a 
büntetőeljárásban a sértett jogállásáról 
szóló, 2001. március 15-i 2001/220/IB 
tanácsi kerethatározatot. Az Európai 
Tanács 2009. december 10–11-i ülésén 
elfogadott Stockholmi Program keretében 
felkérték a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tekintsék át, miként lehetne javítani 
az áldozatok védelmét szolgáló 
jogszabályokat és gyakorlati támogató 
intézkedéseket.

(2) Az Unió elkötelezett a 
bűncselekmények sértettjeinek védelme, 
valamint szabályozási minimumok 
megállapítása mellett, továbbá elfogadta a 
büntetőeljárásban a sértett jogállásáról 
szóló, 2001. március 15-i 2001/220/IB 
tanácsi kerethatározatot. Az Európai 
Tanács 2009. december 10–11-i ülésén 
elfogadott Stockholmi Program keretében 
felkérték a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tekintsék át, miként lehetne javítani 
az áldozatok védelmét szolgáló 
jogszabályokat és gyakorlati támogató 
intézkedéseket, valamint hogy a polgárok 
érdekeire és szükségleteire összpontosító 
intézkedésekkel miként lehetne 
megerősíteni a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térséget.

Or. en

Módosítás 106
Roberta Angelilli
Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv az áldozatok jogainak 
az Unióban történő erősítését célzó 
jogalkotási csomag része. A 
tagállamoknak ezen irányelv 
végrehajtásakor figyelembe kell venniük a 
gyermekek szexuális bántalmazása, 
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szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről 
szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet1.
______________
1 HL L 335., 2011.12.17, 1. o.

Or. it

Módosítás 107
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Unióban a nőkkel 
szembeni erőszak felszámolásáról szóló, 
2010. március 8-i tanácsi következtetések 
felszólították a tagállamokat, hogy 
szenteljenek megfelelő erőforrásokat a 
nőkkel szembeni erőszak megelőzésére és 
az az elleni küzdelemre, valamint hogy 
biztosítsanak megfelelő támogatást és 
védelmet az áldozatok számára.

Or. en

Módosítás 108
Raül Romeva i Rueda

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Parlamentnek a nők 
elleni erőszakkal szembeni fellépést célzó, 
új uniós politikai keret prioritásairól és 
körvonalairól szóló, 2011. április 5-i 
állásfoglalása1 a nőkkel szembeni erőszak, 
a családon belüli erőszak és a női nemi 
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szervek csonkítása elleni küzdelemre 
irányulóan javasol stratégiát a nemi alapú 
erőszak elleni jövőbeli büntetőjogi 
eszközök alapjaként, beleértve a nőkkel 
szembeni erőszak elleni küzdelem keretét 
(politika, megelőzés, védelem, kivizsgálás, 
gondozás és partnerség), amelyet uniós 
cselekvési tervnek kell követnie.
_____________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA-
PROV(2011)0127.

Or. en

Módosítás 109
Iratxe García Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A bűncselekmény támadás a társadalom 
ellen, valamint a sértettek egyéni jogainak 
megsértése. Ezért a sértetteket el kell 
ismerni, továbbá tisztelettel, tapintattal és 
szakértelemmel kell velük bánni a 
hatóságokkal történő valamennyi 
kapcsolatfelvétel során. A sértett-
támogatási szolgálatnak, illetve a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatnak figyelembe kell vennie a 
sértettek személyes helyzetét és közvetlen 
szükségleteit, életkorát, nemét, 
fogyatékosságát, érettségük fokát, továbbá 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
fizikai, szellemi és erkölcsi épségüket. Meg 
kell védeni őket a másodlagos és az 
ismételt viktimizációtól, valamint a 
megfélemlítéstől, továbbá a gyógyulásukat 
elősegítő, megfelelő támogatásban kell 
részesülniük, és kellő hozzáférést kell 
biztosítani számukra az 
igazságszolgáltatáshoz.

(5) A bűncselekmény támadás a társadalom 
ellen, valamint a sértettek egyéni jogainak 
megsértése. Ezért a sértetteket el kell 
ismerni, továbbá tisztelettel, tapintattal és 
szakértelemmel kell velük bánni a 
hatáskörrel rendelkező hatóságokkal 
történő valamennyi kapcsolatfelvétel során.
A sértett-támogatási szolgálatnak, illetve a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatnak, valamint bármely, velük 
kapcsolatba kerülő intézménynek 
figyelembe kell vennie a sértettek 
személyes helyzetét, jogait és közvetlen 
szükségleteit, életkorát, nemét, 
fogyatékosságát, érettségük fokát, továbbá 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
fizikai, szellemi és erkölcsi épségüket. Meg 
kell védeni őket a másodlagos és az 
ismételt viktimizációtól, valamint a 
megfélemlítéstől, továbbá a gyógyulásukat 
elősegítő, megfelelő támogatásban kell 
részesülniük, és tényleges hozzáférést kell 
biztosítani számukra az 
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igazságszolgáltatáshoz.

Or. es

Módosítás 110
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A bűncselekmény támadás a 
társadalom ellen, valamint a sértettek 
egyéni jogainak megsértése. Ezért a 
sértetteket el kell ismerni, továbbá 
tisztelettel, tapintattal és szakértelemmel 
kell velük bánni a hatóságokkal történő 
valamennyi kapcsolatfelvétel során. A 
sértett-támogatási szolgálatnak, illetve a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatnak figyelembe kell vennie a 
sértettek személyes helyzetét és közvetlen 
szükségleteit, életkorát, nemét, 
fogyatékosságát, érettségük fokát, továbbá 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
fizikai, szellemi és erkölcsi épségüket. Meg 
kell védeni őket a másodlagos és az 
ismételt viktimizációtól, valamint a 
megfélemlítéstől, továbbá a gyógyulásukat 
elősegítő, megfelelő támogatásban kell 
részesülniük, és kellő hozzáférést kell 
biztosítani számukra az 
igazságszolgáltatáshoz.

(5) A bűncselekmény a sértettek egyéni 
jogainak megsértése. Ezért a sértetteket el 
kell ismerni, továbbá személyre szabottan,
tisztelettel, tapintattal és szakértelemmel 
kell velük bánni a hatóságokkal történő 
valamennyi kapcsolatfelvétel során. A 
sértett-támogatási szolgálatnak, illetve a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatnak figyelembe kell vennie a 
sértettek személyes helyzetét és közvetlen 
szükségleteit, életkorát, nemét, 
fogyatékosságát, érettségük fokát, továbbá 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
fizikai, szellemi és erkölcsi épségüket. Meg 
kell védeni őket a másodlagos és az 
ismételt viktimizációtól, valamint a 
megfélemlítéstől, továbbá a gyógyulásukat 
elősegítő, megfelelő támogatásban kell 
részesülniük, és kellő hozzáférést kell 
biztosítani számukra az 
igazságszolgáltatáshoz.

Or. es

Módosítás 111
Judith Sargentini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A bűncselekmény támadás a társadalom 
ellen, valamint a sértettek egyéni jogainak 
megsértése. Ezért a sértetteket el kell 
ismerni, továbbá tisztelettel, tapintattal és 
szakértelemmel kell velük bánni a 
hatóságokkal történő valamennyi 
kapcsolatfelvétel során. A sértett-
támogatási szolgálatnak, illetve a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatnak figyelembe kell vennie a 
sértettek személyes helyzetét és közvetlen 
szükségleteit, életkorát, nemét,
fogyatékosságát, érettségük fokát, továbbá 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
fizikai, szellemi és erkölcsi épségüket. Meg 
kell védeni őket a másodlagos és az 
ismételt viktimizációtól, valamint a 
megfélemlítéstől, továbbá a gyógyulásukat 
elősegítő, megfelelő támogatásban kell 
részesülniük, és kellő hozzáférést kell 
biztosítani számukra az 
igazságszolgáltatáshoz.

(5) A bűncselekmény támadás a társadalom 
ellen, valamint a sértettek egyéni jogainak 
megsértése. Ezért a sértettekkel emberi 
jogaik maradéktalan tiszteletben 
tartásával kell bánni, a sértetteket el kell 
ismerni, továbbá tisztelettel, tapintattal és 
szakértelemmel kell velük bánni a 
hatóságokkal történő valamennyi 
kapcsolatfelvétel során. A sértett-
támogatási szolgálatnak, illetve a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatnak figyelembe kell vennie a 
sértettek személyes helyzetét és közvetlen 
szükségleteit, a nemen, fajon, bőrszínen, 
etnikai vagy társadalmi származáson, 
genetikai tulajdonságokon, nyelven, 
valláson vagy meggyőződésen, politikai 
vagy más véleményen, állampolgárságon, 
valamely nemzeti kisebbséghez tartozáson, 
tulajdonon, születésen, fogyatékosságon, 
életkoron, nemi azonosságon és annak 
kifejezésén, a szexuális irányultságon, a 
bevándorlói vagy lakóhelyhez kötődő 
jogálláson, az egészségi állapoton 
(beleértve a HIV-et és az AIDS-et) alapuló 
bármiféle megkülönböztetés nélkül, 
továbbá teljes mértékben tiszteletben kell 
tartania fizikai, szellemi és erkölcsi 
épségüket. Meg kell védeni őket a 
másodlagos és az ismételt viktimizációtól, 
valamint a megfélemlítéstől, továbbá a 
gyógyulásukat elősegítő, megfelelő 
támogatásban kell részesülniük, és kellő 
hozzáférést kell biztosítani számukra az 
igazságszolgáltatáshoz.

Or. en

Módosítás 112
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A bűncselekmény támadás a társadalom 
ellen, valamint a sértettek egyéni jogainak 
megsértése. Ezért a sértetteket el kell 
ismerni, továbbá tisztelettel, tapintattal és 
szakértelemmel kell velük bánni a 
hatóságokkal történő valamennyi 
kapcsolatfelvétel során. A sértett-
támogatási szolgálatnak, illetve a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatnak figyelembe kell vennie a 
sértettek személyes helyzetét és közvetlen 
szükségleteit, életkorát, nemét, 
fogyatékosságát, érettségük fokát, továbbá 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
fizikai, szellemi és erkölcsi épségüket. Meg 
kell védeni őket a másodlagos és az 
ismételt viktimizációtól, valamint a 
megfélemlítéstől, továbbá a gyógyulásukat 
elősegítő, megfelelő támogatásban kell 
részesülniük, és kellő hozzáférést kell 
biztosítani számukra az 
igazságszolgáltatáshoz.

(5) A bűncselekmény nem csupán támadás 
a társadalom egésze ellen, hanem a 
sértettek egyéni jogainak megsértése is. 
Ezért a sértetteket el kell ismerni, továbbá 
tisztelettel, tapintattal és szakértelemmel 
kell velük bánni az illetékes hatóságokkal 
történő valamennyi kapcsolatfelvétel során. 
A sértett-támogatási szolgálatnak, illetve a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatnak figyelembe kell vennie a 
sértettek személyes helyzetét és közvetlen 
szükségleteit, életkorát, nemét, 
fogyatékosságát, érettségük fokát, továbbá 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
fizikai, szellemi és erkölcsi épségüket. Meg 
kell védeni őket a másodlagos és az 
ismételt viktimizációtól, valamint a 
megfélemlítéstől, továbbá a gyógyulásukat 
elősegítő, megfelelő támogatásban kell 
részesülniük, és tényleges és megfelelő 
időben történő hozzáférést kell biztosítani 
számukra az igazságszolgáltatáshoz.

Or. it

Módosítás 113
Auke Zijlstra

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A bűncselekmény támadás a 
társadalom ellen, valamint a sértettek 
egyéni jogainak megsértése. Ezért a 
sértetteket el kell ismerni, továbbá 
tisztelettel, tapintattal és szakértelemmel 
kell velük bánni a hatóságokkal történő 
valamennyi kapcsolatfelvétel során. A 
sértett-támogatási szolgálatnak, illetve a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatnak figyelembe kell vennie a 

(5) A bűncselekmény a sértettek egyéni 
jogainak megsértése, valamint támadás a 
társadalom ellen. Ezért a sértetteket el kell 
ismerni, továbbá tisztelettel, tapintattal és 
szakértelemmel kell velük bánni a 
hatóságokkal történő valamennyi 
kapcsolatfelvétel során. A sértett-
támogatási szolgálatnak, illetve a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatnak figyelembe kell vennie a 
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sértettek személyes helyzetét és közvetlen 
szükségleteit, életkorát, nemét, 
fogyatékosságát, érettségük fokát, továbbá 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
fizikai, szellemi és erkölcsi épségüket. Meg 
kell védeni őket a másodlagos és az 
ismételt viktimizációtól, valamint a 
megfélemlítéstől, továbbá a gyógyulásukat 
elősegítő, megfelelő támogatásban kell 
részesülniük, és kellő hozzáférést kell 
biztosítani számukra az 
igazságszolgáltatáshoz.

sértettek személyes helyzetét és közvetlen 
szükségleteit, életkorát, nemét, 
fogyatékosságát, érettségük fokát, továbbá 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
fizikai, szellemi és erkölcsi épségüket. Meg 
kell védeni őket a másodlagos és az 
ismételt viktimizációtól, valamint a 
megfélemlítéstől, továbbá a gyógyulásukat 
elősegítő, megfelelő támogatásban kell 
részesülniük, és kellő hozzáférést kell 
biztosítani számukra az 
igazságszolgáltatáshoz.

Or. nl

Módosítás 114
Raül Romeva i Rueda

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A bűncselekmény támadás a társadalom 
ellen, valamint a sértettek egyéni jogainak 
megsértése. Ezért a sértetteket el kell 
ismerni, továbbá tisztelettel, tapintattal és 
szakértelemmel kell velük bánni a 
hatóságokkal történő valamennyi 
kapcsolatfelvétel során. A sértett-
támogatási szolgálatnak, illetve a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatnak figyelembe kell vennie a 
sértettek személyes helyzetét és közvetlen 
szükségleteit, életkorát, nemét,
fogyatékosságát, érettségük fokát, továbbá 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
fizikai, szellemi és erkölcsi épségüket. Meg 
kell védeni őket a másodlagos és az 
ismételt viktimizációtól, valamint a 
megfélemlítéstől, továbbá a gyógyulásukat 
elősegítő, megfelelő támogatásban kell 
részesülniük, és kellő hozzáférést kell 
biztosítani számukra az 
igazságszolgáltatáshoz.

(5) A bűncselekmény támadás a társadalom 
ellen, valamint a sértettek egyéni jogainak 
megsértése. Ezért a sértettekkel emberi 
jogaik maradéktalan tiszteletben 
tartásával kell bánni, a sértetteket el kell 
ismerni, továbbá tisztelettel, tapintattal és 
szakértelemmel kell velük bánni a 
hatóságokkal történő valamennyi 
kapcsolatfelvétel során. A sértett-
támogatási szolgálatnak, illetve a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatnak figyelembe kell vennie a 
sértettek személyes helyzetét és közvetlen 
szükségleteit, a nemen, fajon, bőrszínen, 
etnikai vagy társadalmi származáson, 
genetikai tulajdonságokon, nyelven, 
valláson vagy meggyőződésen, politikai 
vagy más véleményen, állampolgárságon, 
valamely nemzeti kisebbséghez tartozáson, 
tulajdonon, születésen, fogyatékosságon, 
életkoron, nemi azonosságon és annak 
kifejezésén, a szexuális irányultságon, a 
bevándorlói vagy lakóhelyhez kötődő 
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jogálláson, az egészségi 
állapoton(beleértve a HIV-et és az AIDS-
et) alapuló bármiféle megkülönböztetés 
nélkül, továbbá teljes mértékben 
tiszteletben kell tartania fizikai, szellemi és 
erkölcsi épségüket. Meg kell védeni őket a 
másodlagos és az ismételt viktimizációtól, 
valamint a megfélemlítéstől, továbbá a 
gyógyulásukat elősegítő, megfelelő 
támogatásban kell részesülniük, és kellő 
hozzáférést kell biztosítani számukra az 
igazságszolgáltatáshoz.

Or. en

Módosítás 115
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A bűncselekmény támadás továbbá a 
társadalom egésze, valamint az együttélés 
alapját képező értékek ellen. Ez különösen 
akkor válik nyilvánvalóvá, amikor egyes –
így a terrorista vagy a maffia-típusú–
szervezetek antidemokratikus 
módszerekkel igyekeznek megváltoztatni 
az együttélés alapvető szabályait vagy 
erőszakkal próbálnak létrehozni a 
jogszerűen kialakított hatalmi rendszerrel 
párhuzamos rendszereket. Az ilyen 
esetekben sajátos problémák merülnek fel, 
mint pl. az erőszakos zaklatás, amelyek a 
sértettek különleges védelmét, támogatást 
és elismerését teszik szükségessé.

Or. es

Módosítás 116
Ádám Kósa
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Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Parlament 2011. október 
25-én állásfoglalást fogadott el a 
fogyatékossággal élő személyek 
mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 
2010–2020 közötti időszakra vonatkozó 
európai fogyatékosságügyi stratégiáról, 
amelyben rögzíti, hogy sok 
fogyatékossággal élő ember továbbra is 
megkülönböztetésnek van kitéve a törvény 
és az igazságszolgáltatás előtti egyenlőség 
terén, és felhívja a tagállamokat, hogy 
javítsák ki és orvosolják e hiányosságokat, 
beleértve a fogyatékossággal élő emberek 
igazságszolgáltatáshoz való tényleges 
hozzáférését, különös tekintettel a 
kommunikáció szabadságára és az ahhoz 
való hozzáférésre (beleértve a Braille-
írást, a jelnyelveket és más alternatív 
kommunikációs formákat is);

Or. hu

Indokolás

Pontosítás az áldozatok védelme és jogainak biztosítása érdekében – az Európai Parlament 
már állást foglalt a fogyatékos személyek jogainak biztosítása tekintetében az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés területén.

Módosítás 117
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és megfelel az Európai 
Unió Alapjogi Chartája által elismert 
elveknek. Az irányelv különösen az alábbi 

(7) Ezen irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és megfelel az Európai 
Unió Alapjogi Chartája által elismert 
elveknek. Az irányelv különösen az alábbi 
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jogok előmozdítására törekszik: az emberi 
méltósághoz, az élethez, a testi és szellemi 
sérthetetlenséghez, a családi- és a 
magánélethez, a tulajdonhoz való jog, 
továbbá a gyermekek, az idősek és a 
fogyatékossággal élő személyek jogai, 
valamint a tisztességes eljáráshoz való jog..

jogok előmozdítására törekszik: az emberi 
méltósághoz, az élethez, a testi és szellemi 
sérthetetlenséghez, a 
megkülönböztetésmentességhez való jog, a 
családi- és a magánélet tiszteletben
tartásához való jog, a nemek közötti 
egyenlőség elve, a tulajdonhoz való jog, 
továbbá a gyermekek, az idősek és a 
fogyatékossággal élő személyek jogai, 
valamint a tisztességes eljáráshoz való jog.

Or. en

Módosítás 118
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és megfelel az Európai 
Unió Alapjogi Chartája által elismert 
elveknek. Az irányelv különösen az alábbi 
jogok előmozdítására törekszik: az emberi 
méltósághoz, az élethez, a testi és szellemi 
sérthetetlenséghez, a családi- és a 
magánélethez, a tulajdonhoz való jog, 
továbbá a gyermekek, az idősek és a 
fogyatékossággal élő személyek jogai, 
valamint a tisztességes eljáráshoz való jog.

(7) Ezen irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és megfelel az Európai 
Unió Alapjogi Chartája által elismert 
elveknek. Az irányelv különösen az alábbi 
jogok előmozdítására törekszik: az emberi 
méltósághoz, az élethez, a testi és szellemi 
sérthetetlenséghez, a családi- és a 
magánélethez, a tulajdonhoz való jog, 
továbbá a gyermekek, az idősek és a 
fogyatékossággal élő személyek jogai, 
valamint a tisztességes eljáráshoz való jog.
Ez az irányelv a visszaküldés tilalmának 
elve, valamint adott esetben a sértettek 
menedékjog kérésére és kihasználására 
vonatkozó joga tekintetében nem sérti a 
menekültek jogállásáról szóló 1951. évi 
ENSZ-egyezményt. 

Or. en

Módosítás 119
Sonia Alfano
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Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és megfelel az Európai 
Unió Alapjogi Chartája által elismert 
elveknek. Az irányelv különösen az alábbi 
jogok előmozdítására törekszik: az emberi 
méltósághoz, az élethez, a testi és szellemi 
sérthetetlenséghez, a családi- és a 
magánélethez, a tulajdonhoz való jog, 
továbbá a gyermekek, az idősek és a 
fogyatékossággal élő személyek jogai, 
valamint a tisztességes eljáráshoz való jog.

(7) Ezen irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és megfelel az Európai 
Unió Alapjogi Chartája által elismert 
elveknek. Az irányelv különösen az alábbi 
jogok előmozdítására törekszik: az emberi 
méltósághoz, az élethez, a testi és szellemi 
sérthetetlenséghez, a szabadsághoz és a 
biztonsághoz való jog, a családi- és a 
magánélet tiszteletben tartásához való jog, 
a megkülönböztetésmentességhez és a 
tulajdonhoz való jog, továbbá a 
gyermekek, az idősek és a 
fogyatékossággal élő személyek jogai, 
valamint a tisztességes eljáráshoz való jog.

Or. it

Módosítás 120
Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ezen irányelv szabályozási 
minimumokat állapít meg. A tagállamok 
kiterjeszthetik az ezen irányelvben 
meghatározott jogokat annak érdekében, 
hogy magasabb szintű védelmet 
nyújtsanak.

(8) Ezen irányelv szabályozási 
minimumokat állapít meg. A tagállamok 
kiterjeszthetik az ezen irányelvben 
meghatározott jogokat annak érdekében, 
hogy magasabb szintű védelmet 
nyújtsanak. Az áldozatoknak az ezen 
irányelvben előírt jogai nem sértik az 
elkövetők jogait. Az irányelv hatálya alá 
kell tartoznia annak a helyzetnek is, 
amikor valakit bűncselekmény elkövetése 
miatt ítéltek el. Az irányelvet kell 
alkalmazni az Unióban elkövetett 
bűncselekményekre, valamint az Unióban 
folyamatban lévő büntető eljárásokra.

Or. en
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Módosítás 121
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Ez az irányelv azt feltételezi, hogy a 
bűncselekmények sértetteinek nyújtott 
megfelelő segítséghez elengedhetetlen a 
közigazgatás valamennyi – uniós, állami, 
regionális és helyi – szintjén működő 
közszolgálatok bevonása. Támogatja ezért 
a közigazgatásban felgyülemlett 
tapasztalatok felhasználását, az 
intézmények közötti együttműködést és a 
közigazgatás minden szintjének részvételét 
a támogatási programok kidolgozásában 
és végrehajtásában, valamint azok 
pénzügyi vonzatának felmérésében. Ezen 
ajánlásoknak három célja van: hogy az 
állampolgárok számára láthatóvá és 
hozzáférhetővé tegyék ezeket a 
programokat, a több szinten kínált 
programokhoz való hozzáférés terén 
mérsékelje vagy felszámolja a sértettek 
bürokratikus terheit , valamint biztosítsa a 
támogatás fenntarthatóságát. Ennek 
eléréséhez szorgalmazni kell az egységes 
hozzáférést vagy az egyablakos rendszer 
elvét, valamint ki kell kialakítani az ilyen 
jellegű szolgáltatások felismerését 
biztosító egységes európai arculatot. Az 
ilyen hozzáférési pontok kezelését az 
állampolgárokhoz legközelebb eső vagy a 
tagállami jogszabályoknak leginkább 
megfelelő közigazgatási szinten kell 
működtetni. Ösztönözni kell továbbá az 
IKT széleskörű használatát, hogy az e-
kormányzat kínálatában kiemelten 
biztosítsák e programok megjelenését.

Or. es
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Módosítás 122
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Ezt az irányelvet más személyek –
köztük a bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsított vagy vádolt személyek –
jogaival összeegyeztethető módon kell 
értelmezni és alkalmazni. A 
bűncselekmények sértetteinek magas fokú 
védelme nem sértheti az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 48. cikkében 
rögzített védelemhez való jogokat. Az ezen 
irányelvben a sértettek védelmére 
vonatkozóan előírt intézkedéseket 
megszorítóan és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában előírt, tisztességes eljáráshoz 
való joggal, valamint az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának ítélkezési 
gyakorlatával összhangban kell 
értelmezni.

Or. en

Módosítás 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 
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közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről.

közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről. Az ilyen támogatásra 
és segítségnyújtásra vonatkozó 
intézkedéseket adott esetben a nemek 
sajátosságaihoz kell igazítani, és azoknak 
a fogyatékkal élő sértettek számára is 
hozzáférhetőnek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 124
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről. Az ilyen támogatásra 
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bűncselekményről. és segítségnyújtásra vonatkozó 
rendelkezéseket a nemek sajátosságaihoz, 
valamint a sértett életkorához kell 
igazítani.

Or. it

Módosítás 125
Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről.

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről. Amennyiben a sértett 
gyermek, a szülői felügyelet jogosultjának 
kell az ezen irányelvben előírt jogok 
gyermek nevében történő gyakorlására 
jogosultnak lennie.

Or. en

Módosítás 126
Judith Sargentini
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Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről.

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről. Az ilyen támogatásra 
és segítségnyújtásra vonatkozó 
intézkedéseket adott esetben a nemek 
sajátosságaihoz kell igazítani, és azoknak 
a fogyatékkal élő sértettek számára is 
hozzáférhetőnek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 127
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
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nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről.

nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. A 
családon belüli erőszakkal szembesülő 
gyermekek is hasonló pszichológiai 
tüneteket mutathatnak, mint a tényleges 
erőszaknak áldozatul esett gyerekek. Ezért 
e közvetett sértetteknek is védelemben, 
támogatásban és kártérítéshez való jogban
kell részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről.

Or. en

Módosítás 128
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek megfelelő támogatásra és 
segítségnyújtásra van szükségük, 



AM\894864HU.doc 21/138 PE483.693v02-00

HU

támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről.

függetlenül attól, hogy bejelentik-e a 
bűncselekményt vagy sem. E támogatás 
egyaránt döntő szerepet játszhat a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében,
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről.

Or. de

Indokolás

A módosítás csupán pontosítja, de értelmileg nem módosítja a bizottsági javaslatot. A 
módosítás célja csupán annak tisztázása, hogy a sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően támogatásra és segítségnyújtásra van szükségük, és még ha úgy 
döntenek is, hogy nem jelentik be a bűncselekményt, a támogatásra akkor is szükségük van.

Módosítás 129
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről.

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz, 
valamint az őt megillető jogorvoslati és 
kárenyhítési eljárásokhoz. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
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hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről. Az ilyen támogatásra 
és segítségnyújtásra vonatkozó 
rendelkezéseket adott esetben a nemek 
sajátosságaihoz kell igazítani.

Or. it

Módosítás 130
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről.

(9) Egy adott személy sértettnek 
tekintendő függetlenül attól, hogy az 
elkövetőt azonosították, elfogták, 
büntetőeljárás alá vonták, illetve elítélték-
e, továbbá tekintet nélkül az elkövető és a 
sértett közötti családi kapcsolatra. A 
sértettek családtagjai szintén sérülnek a 
bűncselekmény következtében, különös 
tekintettel az elhunyt sértett családjára, 
amelynek jogos érdeke fűződik a 
büntetőeljáráshoz, azokhoz az életben 
maradt sértettekhez hasonlóan, akik 
olyan súlyosan sérültek, hogy jelentős 
támogatásra, családtagokra vagy más 
segítőkre lehet szükségük. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről.

Or. lt
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Módosítás 131
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Meg kell előzni az előforduló 
viktimizációt – amely nem csak 
közvetlenül a bűncselekmény, hanem az 
intézmények és magánszemélyek áldozatra 
való reagálásának és tétlenségének
eredménye, ami másodlagos 
viktimizációként is ismert –  az 
áldozatoknak nyújtott olyan szolgálatokkal, 
amelyek az igénybevevők számára releváns 
felfogást képviselnek. Ezeknek a 
szolgálatoknak fel kell ismerniük az erőszak 
adott formájának nemi dinamikáját, hatását 
és következményeit, ugyanakkor a nemek 
egyenlőségével és az emberi jogokkal 
foglalkozó keretek között kell működniük.

Or. it

Módosítás 132
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A „családtag” fogalmát a tagállamok 
nemzeti jogszabályai határozzák meg, és 
azt nem szabad ezen irányelvnek 
szabályoznia.

Or. en

Módosítás 133
Ádám Kósa
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Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nyújtott tájékoztatásnak kellően 
részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a 
sértettek tiszteletteljes bánásmódban 
részesüljenek, valamint hogy képesek 
legyenek megalapozott döntést hozni az 
eljárásban való részvételükről, és arról, 
hogy miként élnek a jogaikkal. A 
fentiekkel összefüggésben különösen 
fontos az a tájékoztatás, amely révén a 
sértett értesülhet az eljárás aktuális 
állásáról és előrehaladásáról. Úgyszintén 
fontosak azon információk, amelyek 
alapján a sértett eldöntheti, hogy kéri-e a 
vád elejtéséről szóló határozat 
felülvizsgálatát.

(10) A nyújtott tájékoztatásnak kellően 
részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a 
sértettek tiszteletteljes bánásmódban 
részesüljenek, valamint hogy képesek 
legyenek megalapozott döntést hozni az 
eljárásban való részvételükről, és arról, 
hogy miként élnek a jogaikkal. A 
fentiekkel összefüggésben különösen 
fontos az a tájékoztatás, amely révén a 
sértett megfelelően és számára 
értelmezhető módon értesülhet az eljárás 
aktuális állásáról és előrehaladásáról. 
Úgyszintén fontosak azon információk, 
amelyek alapján a sértett eldöntheti, hogy 
kéri-e a vád elejtéséről szóló határozat 
felülvizsgálatát.

Or. hu

Indokolás

Pontosítás az áldozatok védelme és jogainak biztosítása érdekében.

Módosítás 134
Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A hatóságok által adott tájékoztatást 
és tanácsadást, a sértett-támogatási 
szolgáltatásokat és a helyreállító 
igazságszolgáltatási szolgáltatásokat 
lehetőleg számos médiumon keresztül, és 
olyan módon kell nyújtani, amelyet a 
sértettek képesek megérteni. Arról is 
gondoskodni kell, hogy meg tudják érteni a 
sértettet az eljárás során. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni az 

(11) A hatóságok által adott tájékoztatást 
és tanácsadást, a sértett-támogatási 
szolgáltatásokat és a helyreállító 
igazságszolgáltatási szolgáltatásokat 
lehetőleg számos médiumon keresztül, és 
olyan módon kell nyújtani, amelyet a 
sértettek képesek megérteni. Ezt az 
információt és tanácsot egyszerű és 
érthető nyelven kell biztosítani. Arról is 
gondoskodni kell, hogy meg tudják érteni a 
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alábbiakat: a sértettek nyelvismerete az 
információközlésre használt nyelven, a 
sértettek életkora, érettsége, intellektuális 
és érzelmi képességeik, írástudásuk foka, 
valamint bármely szellemi vagy fizikai 
fogyatékosságuk, így például azok, 
amelyek a látásukat vagy a hallásukat 
érintik. A büntetőeljárás során 
hasonlóképpen figyelembe kell venni a 
sértett információközlési képességének 
korlátozottságát.

sértettet az eljárás során. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni az 
alábbiakat: a sértettek nyelvismerete az 
információközlésre használt nyelven, a 
sértettek életkora, érettsége, intellektuális 
és érzelmi képességeik, írástudásuk foka, 
valamint bármely szellemi vagy fizikai 
fogyatékosságuk, így például azok, 
amelyek a látásukat vagy a hallásukat 
érintik. A büntetőeljárás során 
hasonlóképpen figyelembe kell venni a 
sértett információközlési képességének 
korlátozottságát. A sértettek számára 
lehetővé kell tenni, hogy a 
bűncselekményet az általuk értett nyelven 
jelentsék be.

Or. en

Módosítás 135
Ádám Kósa

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A hatóságok által adott tájékoztatást 
és tanácsadást, a sértett-támogatási 
szolgáltatásokat és a helyreállító 
igazságszolgáltatási szolgáltatásokat 
lehetőleg számos médiumon keresztül, és 
olyan módon kell nyújtani, amelyet a 
sértettek képesek megérteni. Arról is 
gondoskodni kell, hogy meg tudják érteni a 
sértettet az eljárás során. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni az 
alábbiakat: a sértettek nyelvismerete az 
információközlésre használt nyelven, a 
sértettek életkora, érettsége, intellektuális 
és érzelmi képességeik, írástudásuk foka, 
valamint bármely szellemi vagy fizikai
fogyatékosságuk, így például azok, 
amelyek a látásukat vagy a hallásukat 
érintik. A büntetőeljárás során 
hasonlóképpen figyelembe kell venni a 

(11) A hatóságok által adott tájékoztatást 
és tanácsadást, a sértett-támogatási 
szolgáltatásokat és a helyreállító 
igazságszolgáltatási szolgáltatásokat 
lehetőleg számos médiumon keresztül, és 
olyan módon kell nyújtani, amelyet a 
sértettek képesek megérteni. Arról is 
gondoskodni kell, hogy meg tudják érteni a 
sértettet az eljárás során. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni az 
alábbiakat: a sértettek nyelvismerete az 
információközlésre használt nyelven, a 
sértettek életkora, érettsége, intellektuális 
és érzelmi képességeik, írástudásuk foka, 
valamint bármely értelmi, fizikai vagy 
érzékszervi fogyatékosságuk, így például 
azok, amelyek a látásukat vagy a hallásukat 
érintik. A büntetőeljárás során 
hasonlóképpen figyelembe kell venni a 
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sértett információközlési képességének 
korlátozottságát.

sértett információközlési képességének 
korlátozottságát.

Or. hu

Indokolás

Pontosításra szorultak a kategóriák.

Módosítás 136
Auke Zijlstra

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A hatóságok által adott tájékoztatást 
és tanácsadást, a sértett-támogatási 
szolgáltatásokat és a helyreállító 
igazságszolgáltatási szolgáltatásokat 
lehetőleg számos médiumon keresztül, és 
olyan módon kell nyújtani, amelyet a 
sértettek képesek megérteni. Arról is 
gondoskodni kell, hogy meg tudják érteni a 
sértettet az eljárás során. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni az 
alábbiakat: a sértettek nyelvismerete az 
információközlésre használt nyelven, a 
sértettek életkora, érettsége, intellektuális 
és érzelmi képességeik, írástudásuk foka, 
valamint bármely szellemi vagy fizikai 
fogyatékosságuk, így például azok, 
amelyek a látásukat vagy a hallásukat 
érintik. A büntetőeljárás során 
hasonlóképpen figyelembe kell venni a 
sértett információközlési képességének 
korlátozottságát.

(11) A hatóságok által adott tájékoztatást 
és tanácsadást, a sértett-támogatási 
szolgáltatásokat és a helyreállító 
igazságszolgáltatási szolgáltatásokat 
lehetőleg számos médiumon keresztül, és 
olyan módon kell nyújtani, amelyet a 
sértettek képesek megérteni. Arról is 
gondoskodni kell, hogy meg tudják érteni a 
sértettet az eljárás során. Ezzel 
összefüggésben figyelembe vehetők az 
alábbiak: a sértettek nyelvismerete az 
információközlésre használt nyelven, a 
sértettek életkora, érettsége, intellektuális 
és érzelmi képességeik, írástudásuk foka, 
valamint bármely szellemi vagy fizikai 
fogyatékosságuk, így például azok, 
amelyek a látásukat vagy a hallásukat 
érintik. A büntetőeljárás során 
hasonlóképpen figyelembe lehet venni a 
sértett információközlési képességének 
korlátozottságát.

Or. nl

Módosítás 137
Izaskun Bilbao Barandica
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Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A hatékony igazságszolgáltatás csak 
akkor valósítható meg, ha a sértettek 
megfelelően elmagyarázhatják a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
körülményeit, és az illetékes hatóságok 
számára érthető módon képesek előadni a 
bizonyítékaikat. Ugyanilyen fontos a 
sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, 
és az, hogy képesek legyenek élni a 
jogaikkal. Ezért a sértettek kihallgatása 
során és bírósági meghallgatásokon való 
részvételük céljából minden esetben 
térítésmentes tolmácsolásnak kell 
rendelkezésre állnia. Ami a büntetőeljárás 
egyéb vonatkozásait illeti, a tolmácsolás és 
fordítás iránti igény eltérő lehet a konkrét 
kérdésektől, a sértettek jogállásától és az 
eljárásban való részvételüktől, valamint 
bármely különleges jogosultságuktól 
függően. Ezen egyéb esetekben az ilyen 
tolmácsolást és fordítást csupán olyan 
mértékben kell biztosítani, amely 
szükséges ahhoz, hogy a sértettek 
gyakorolhassák a jogaikat.

(12) A hatékony igazságszolgáltatás csak 
akkor valósítható meg, ha a sértettek 
megfelelően elmagyarázhatják a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
körülményeit, és az illetékes hatóságok 
számára érthető módon képesek előadni a 
bizonyítékaikat. Ugyanilyen fontos a 
sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, 
és az, hogy képesek legyenek élni a 
jogaikkal. Ezért a sértettek kihallgatása 
során és bírósági meghallgatásokon való 
részvételük céljából minden esetben 
térítésmentes, a nyelvi okokra, valamint a 
sértettek esetleges fogyatékosságára 
visszavezethető kommunikációs 
nehézségeket egyaránt áthidaló 
tolmácsolásnak kell rendelkezésre állnia. 
Ami a büntetőeljárás egyéb vonatkozásait 
illeti, a tolmácsolás és fordítás iránti igény 
eltérő lehet a konkrét kérdésektől, a 
sértettek jogállásától és az eljárásban való 
részvételüktől, valamint bármely 
különleges jogosultságuktól függően. Ezen 
egyéb esetekben az ilyen tolmácsolást és 
fordítást csupán olyan mértékben kell 
biztosítani, amely szükséges ahhoz, hogy a 
sértettek gyakorolhassák a jogaikat.

Or. es

Módosítás 138
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A hatékony igazságszolgáltatás csak 
akkor valósítható meg, ha a sértettek 
megfelelően elmagyarázhatják a 

(12) A hatékony igazságszolgáltatás csak 
akkor valósítható meg, ha a sértettek 
megfelelően elmagyarázhatják a 
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sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
körülményeit, és az illetékes hatóságok 
számára érthető módon képesek előadni a 
bizonyítékaikat. Ugyanilyen fontos a 
sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, 
és az, hogy képesek legyenek élni a 
jogaikkal. Ezért a sértettek kihallgatása 
során és bírósági meghallgatásokon való 
részvételük céljából minden esetben 
térítésmentes tolmácsolásnak kell 
rendelkezésre állnia. Ami a büntetőeljárás 
egyéb vonatkozásait illeti, a tolmácsolás és 
fordítás iránti igény eltérő lehet a konkrét 
kérdésektől, a sértettek jogállásától és az 
eljárásban való részvételüktől, valamint 
bármely különleges jogosultságuktól 
függően. Ezen egyéb esetekben az ilyen 
tolmácsolást és fordítást csupán olyan 
mértékben kell biztosítani, amely 
szükséges ahhoz, hogy a sértettek 
gyakorolhassák a jogaikat.

sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
körülményeit, és az illetékes hatóságok 
számára érthető módon képesek előadni a 
bizonyítékaikat. Ugyanilyen fontos a 
sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, 
és az, hogy képesek legyenek élni a 
jogaikkal. Ezért a sértettek kihallgatása 
során és bírósági meghallgatásokon való 
részvételük céljából minden esetben 
térítésmentes tolmácsolásnak kell 
rendelkezésre állnia az általuk választott 
nyelven. Ami a büntetőeljárás egyéb 
vonatkozásait illeti, a tolmácsolás és 
fordítás iránti igény eltérő lehet a konkrét 
kérdésektől, a sértettek jogállásától és az 
eljárásban való részvételüktől, valamint 
bármely különleges jogosultságuktól 
függően. Ezen egyéb esetekben az ilyen 
tolmácsolást és fordítást csupán olyan 
mértékben kell biztosítani, amely 
szükséges ahhoz, hogy a sértettek 
gyakorolhassák a jogaikat.

Or. es

Módosítás 139
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A hatékony igazságszolgáltatás csak 
akkor valósítható meg, ha a sértettek 
megfelelően elmagyarázhatják a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
körülményeit, és az illetékes hatóságok 
számára érthető módon képesek előadni a 
bizonyítékaikat. Ugyanilyen fontos a 
sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, 
és az, hogy képesek legyenek élni a 
jogaikkal. Ezért a sértettek kihallgatása 
során és bírósági meghallgatásokon való 
részvételük céljából minden esetben 
térítésmentes tolmácsolásnak kell 

(12) A hatékony igazságszolgáltatás csak 
akkor valósítható meg, ha a sértettek 
megfelelően elmagyarázhatják a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
körülményeit, és az illetékes hatóságok 
számára érthető módon képesek előadni a 
bizonyítékaikat. Ugyanilyen fontos a 
sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, 
és az, hogy képesek legyenek élni a 
jogaikkal. Ezért a sértettek kihallgatása 
során és bírósági meghallgatásokon való 
részvételük céljából minden esetben 
térítésmentes tolmácsolásnak – köztük 
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rendelkezésre állnia. Ami a büntetőeljárás 
egyéb vonatkozásait illeti, a tolmácsolás és 
fordítás iránti igény eltérő lehet a konkrét 
kérdésektől, a sértettek jogállásától és az 
eljárásban való részvételüktől, valamint 
bármely különleges jogosultságuktól 
függően. Ezen egyéb esetekben az ilyen 
tolmácsolást és fordítást csupán olyan 
mértékben kell biztosítani, amely 
szükséges ahhoz, hogy a sértettek 
gyakorolhassák a jogaikat.

jelnyelvi tolmácsolásnak – kell 
rendelkezésre állnia. Ami a büntetőeljárás 
egyéb vonatkozásait illeti, a tolmácsolás és 
fordítás iránti igény eltérő lehet a konkrét 
kérdésektől, a sértettek jogállásától és az 
eljárásban való részvételüktől, valamint 
bármely különleges jogosultságuktól 
függően. Ezen egyéb esetekben az ilyen 
tolmácsolást és fordítást csupán olyan 
mértékben kell biztosítani, amely 
szükséges ahhoz, hogy a sértettek 
gyakorolhassák a jogaikat.

Or. en

Módosítás 140
Ádám Kósa

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A hatékony igazságszolgáltatás csak 
akkor valósítható meg, ha a sértettek 
megfelelően elmagyarázhatják a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
körülményeit, és az illetékes hatóságok 
számára érthető módon képesek előadni a 
bizonyítékaikat. Ugyanilyen fontos a 
sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, 
és az, hogy képesek legyenek élni a 
jogaikkal. Ezért a sértettek kihallgatása 
során és bírósági meghallgatásokon való 
részvételük céljából minden esetben 
térítésmentes tolmácsolásnak kell 
rendelkezésre állnia. Ami a büntetőeljárás 
egyéb vonatkozásait illeti, a tolmácsolás és 
fordítás iránti igény eltérő lehet a konkrét 
kérdésektől, a sértettek jogállásától és az 
eljárásban való részvételüktől, valamint 
bármely különleges jogosultságuktól 
függően. Ezen egyéb esetekben az ilyen 
tolmácsolást és fordítást csupán olyan 
mértékben kell biztosítani, amely 
szükséges ahhoz, hogy a sértettek 

(12) A hatékony igazságszolgáltatás csak 
akkor valósítható meg, ha a sértettek 
megfelelően elmagyarázhatják a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
körülményeit, és az illetékes hatóságok 
számára érthető módon képesek előadni a 
bizonyítékaikat. Ugyanilyen fontos a 
sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, 
és az, hogy képesek legyenek élni a 
jogaikkal. Ezért a sértettek kihallgatása 
során és bírósági meghallgatásokon való 
részvételük céljából minden esetben 
térítésmentes tolmácsolásnak kell 
rendelkezésre állnia. Ami a büntetőeljárás 
egyéb vonatkozásait illeti, a tolmácsolás és 
fordítás iránti igény eltérő lehet a konkrét 
kérdésektől, a sértettek jogállásától és az 
eljárásban való részvételüktől, valamint 
bármely különleges jogosultságuktól 
függően. Ezen egyéb esetekben az ilyen 
tolmácsolást és fordítást olyan mértékben 
kellene biztosítani, amely szükséges ahhoz, 
hogy a sértettek gyakorolhassák a jogaikat.



PE483.693v02-00 30/138 AM\894864HU.doc

HU

gyakorolhassák a jogaikat. Az irányelv szerinti tolmácsolást, beleértve 
a jelnyelvi tolmácsolást is, és fordítást az 
áldozatok által beszélt és értett nyelvek 
egyikén (és annak az áldozat által 
választott formájában) kell nyújtani 
annak érdekében, hogy jogaikat teljes 
mértékben gyakorolhassák.

Or. hu

Indokolás

Különösen a hallássérült személyek vannak kiszolgáltatott helyzetben a kommunikáció terén. 
Léteznek már és egyre inkább elérhetőbbek és tökéletesebbek azok a megoldások is, amelyek a 
hallássérült személyek infókommunikációs akadálymentesítését szolgálják, garantálva az 
igazságszolgáltatáshoz való akadálymentes hozzáférésüket, amely mind a mai napig 
korlátozott.

Módosítás 141
Auke Zijlstra

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A hatékony igazságszolgáltatás csak 
akkor valósítható meg, ha a sértettek 
megfelelően elmagyarázhatják a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
körülményeit, és az illetékes hatóságok 
számára érthető módon képesek előadni a 
bizonyítékaikat. Ugyanilyen fontos a 
sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, 
és az, hogy képesek legyenek élni a 
jogaikkal. Ezért a sértettek kihallgatása 
során és bírósági meghallgatásokon való 
részvételük céljából minden esetben 
térítésmentes tolmácsolásnak kell 
rendelkezésre állnia. Ami a büntetőeljárás
egyéb vonatkozásait illeti, a tolmácsolás és 
fordítás iránti igény eltérő lehet a konkrét 
kérdésektől, a sértettek jogállásától és az 
eljárásban való részvételüktől, valamint 
bármely különleges jogosultságuktól 
függően. Ezen egyéb esetekben az ilyen 

(12) A hatékony igazságszolgáltatás csak 
akkor valósítható meg, ha a sértettek 
megfelelően elmagyarázhatják a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
körülményeit, és az illetékes hatóságok 
számára érthető módon képesek előadni a 
bizonyítékaikat. Ugyanilyen fontos a 
sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, 
és az, hogy képesek legyenek élni a 
jogaikkal. Ezért a sértettek kihallgatása 
során és bírósági meghallgatásokon való 
részvételük céljából minden esetben 
térítésmentes tolmácsolásnak kell 
rendelkezésre állnia. Ami a büntetőeljárás 
egyéb vonatkozásait illeti, a tolmácsolás és 
fordítás iránti igény eltérő lehet a konkrét 
kérdésektől, a sértettek jogállásától és az 
eljárásban való részvételüktől, valamint 
bármely különleges jogosultságuktól 
függően. Ezen egyéb esetekben az ilyen 
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tolmácsolást és fordítást csupán olyan 
mértékben kell biztosítani, amely 
szükséges ahhoz, hogy a sértettek 
gyakorolhassák a jogaikat.

tolmácsolást és fordítást csupán olyan 
mértékben kell biztosítani, amely 
szükséges ahhoz, hogy a sértettek 
gyakorolhassák a jogaikat.

Or. nl

Indokolás

Ezt a módosítást a szöveg (holland változatában) mindenhol át kell vezetni. Nyelvhelyességi 
pontosításról van szó, a „slachtoffer” („áldozat”) főnév ugyanis semlegesnemű, ezért a 
szövegben a holland „het” személyes névmással kell utalni rá. Természetesen ettől 
függetlenül a „slachtoffer” főnév használatakor női, illetve férfi áldozatról is szó lehet.

Módosítás 142
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A hatékony igazságszolgáltatás csak 
akkor valósítható meg, ha a sértettek 
megfelelően elmagyarázhatják a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
körülményeit, és az illetékes hatóságok 
számára érthető módon képesek előadni a 
bizonyítékaikat. Ugyanilyen fontos a 
sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, 
és az, hogy képesek legyenek élni a 
jogaikkal. Ezért a sértettek kihallgatása 
során és bírósági meghallgatásokon való 
részvételük céljából minden esetben 
térítésmentes tolmácsolásnak kell 
rendelkezésre állnia. Ami a büntetőeljárás 
egyéb vonatkozásait illeti, a tolmácsolás és 
fordítás iránti igény eltérő lehet a konkrét 
kérdésektől, a sértettek jogállásától és az 
eljárásban való részvételüktől, valamint 
bármely különleges jogosultságuktól 
függően. Ezen egyéb esetekben az ilyen 
tolmácsolást és fordítást csupán olyan 
mértékben kell biztosítani, amely 
szükséges ahhoz, hogy a sértettek 
gyakorolhassák a jogaikat.

(12) A hatékony igazságszolgáltatás csak 
akkor valósítható meg, ha a sértettek 
megfelelően elmagyarázhatják a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
körülményeit, és az illetékes hatóságok 
számára érthető módon képesek előadni a 
bizonyítékaikat. Ugyanilyen fontos a 
sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, 
és az, hogy – állampolgárságuktól 
függetlenül – képesek legyenek élni a 
jogaikkal. Ezért a sértettek kihallgatása 
során és bírósági meghallgatásokon való 
részvételük céljából minden esetben 
térítésmentes tolmácsolásnak kell 
rendelkezésre állnia. Ami a büntetőeljárás 
egyéb vonatkozásait illeti, a tolmácsolás és 
fordítás iránti igény eltérő lehet a konkrét 
kérdésektől, a sértettek jogállásától és az 
eljárásban való részvételüktől, valamint 
bármely különleges jogosultságuktól 
függően. Ezen egyéb esetekben az ilyen 
tolmácsolást és fordítást csupán olyan 
mértékben kell biztosítani, amely 
szükséges ahhoz, hogy a sértettek 
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gyakorolhassák a jogaikat.

Or. en

Módosítás 143
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 
nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 
sértettek egyes csoportjai, így a szexuális 
erőszak, a nemi és a faji alapú gyűlölet 
vagy egyéb előítéletes bűncselekmények, 
illetve a terrorizmus sértettjei – a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
sajátos jellege miatt – támogatási 
szakszolgáltatásokat igényelhetnek.

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 
nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 
sértettek egyes csoportjai, így a szexuális 
erőszak, a nemi és a faji alapú gyűlölet 
vagy egyéb előítéletes bűncselekmények, 
illetve a terrorizmus és a szervezett 
bűnözés sértettjei – a sérelmükre elkövetett 
bűncselekmény sajátos jellege miatt –
támogatási szakszolgáltatásokat
igényelnek.

Or. es

Módosítás 144
Judith Sargentini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 
nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 
sértettek egyes csoportjai, így a szexuális 
erőszak, a nemi és a faji alapú gyűlölet 
vagy egyéb előítéletes bűncselekmények, 
illetve a terrorizmus sértettjei – a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
sajátos jellege miatt – támogatási 
szakszolgáltatásokat igényelhetnek.

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 
nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 
gyermekek és a sértettek egyes csoportjai, 
így a szexuális erőszak, a nemi és a faji 
alapú gyűlölet vagy egyéb előítéletes 
bűncselekmények, illetve a tömeges 
viktimizáció sértettjei – a sérelmükre 
elkövetett bűncselekmény sajátos jellege 
miatt – támogatási szakszolgáltatásokat 
igényelhetnek.

Or. en

Módosítás 145
Raül Romeva i Rueda

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 
nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 
nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 
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sértettek egyes csoportjai, így a szexuális 
erőszak, a nemi és a faji alapú gyűlölet 
vagy egyéb előítéletes bűncselekmények, 
illetve a terrorizmus sértettjei – a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
sajátos jellege miatt – támogatási 
szakszolgáltatásokat igényelhetnek.

gyermekek és a sértettek egyes csoportjai, 
így a szexuális erőszak, a nemi és a faji 
alapú gyűlölet, kínzás, kegyetlen, 
embertelen vagy megalázó bánásmód, az 
emberi jogok állami alkalmazottak általi 
büntetőjogi megsértése vagy egyéb 
előítéletes bűncselekmények, illetve a 
tömeges viktimizáció sértettjei – a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
sajátos jellege miatt – támogatási 
szakszolgáltatásokat igényelhetnek. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
sértettek támogatásához, megsegítéséhez 
és védelméhez szükséges erőforrásokat 

Or. en

Módosítás 146
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 
nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 
sértettek egyes csoportjai, így a szexuális 
erőszak, a nemi és a faji alapú gyűlölet 
vagy egyéb előítéletes bűncselekmények, 
illetve a terrorizmus sértettjei – a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
sajátos jellege miatt – támogatási 
szakszolgáltatásokat igényelhetnek.

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 
nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 
sértettek egyes csoportjai, így a szexuális 
erőszak, a nemi és a faji alapú gyűlölet 
vagy egyéb előítéletes bűncselekmények, a 
megkülönböztetésen alapuló 
bűncselekmények, illetve a terrorizmus 
sértettjei, vagy a kínzás és más kegyetlen, 
embertelen, vagy megalázó bánásmód 
vagy büntetés sértettjei – a sérelmükre 
elkövetett bűncselekmény sajátos jellege 
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miatt – támogatási szakszolgáltatásokat 
igényelhetnek.

Or. en

Módosítás 147
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 
nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 
sértettek egyes csoportjai, így a szexuális 
erőszak, a nemi és a faji alapú gyűlölet 
vagy egyéb előítéletes bűncselekmények, 
illetve a terrorizmus sértettjei – a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
sajátos jellege miatt – támogatási 
szakszolgáltatásokat igényelhetnek.

(13) A támogatást – amelyet bejegyzett és a 
nemzeti jog szerint figyelemmel kísét
kormányzati vagy nem kormányzati 
szervezetek is nyújthatnak – a sértettek 
szükségleteinek megfelelően rendelkezésre 
kell bocsátani a bűncselekmény 
elkövetésétől kezdve, valamint a 
büntetőeljárás során és ezen eljárást 
követően. A támogatást különféle eszközök 
segítségével, a túlzott formaságok 
mellőzésével, és földrajzilag kellően széles 
körben kell nyújtani ahhoz, hogy 
valamennyi sértettnek lehetősége nyíljon e 
szolgáltatások igénybevételére. A sértettek 
egyes csoportjai, így a szexuális erőszak, a 
nemi és a faji alapú gyűlölet vagy egyéb 
előítéletes bűncselekmények, illetve a 
terrorizmus sértettjei – a sérelmükre 
elkövetett bűncselekmény sajátos jellege 
miatt – támogatási szakszolgáltatásokat 
igényelhetnek.

Or. it

Módosítás 148
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés



PE483.693v02-00 36/138 AM\894864HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 
nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 
sértettek egyes csoportjai, így a szexuális 
erőszak, a nemi és a faji alapú gyűlölet 
vagy egyéb előítéletes bűncselekmények, 
illetve a terrorizmus sértettjei – a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
sajátos jellege miatt – támogatási 
szakszolgáltatásokat igényelhetnek.

(13) A támogatást – amelyet megfelelően 
azonosított kormányzati vagy nem 
kormányzati szervezetek is nyújthatnak – a
sértettek szükségleteinek megfelelően 
rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
megfelelően széles körben kell nyújtani 
ahhoz, hogy valamennyi sértettnek 
lehetősége nyíljon e szolgáltatások 
igénybevételére. A sértettek egyes 
csoportjai, így a szexuális erőszak, a nemi 
és a faji alapú gyűlölet vagy egyéb 
előítéletes bűncselekmények, illetve a 
terrorizmus és a szervezett bűnözés 
sértettjei – a sérelmükre elkövetett 
bűncselekmény sajátos jellege miatt –
támogatási szakszolgáltatásokat 
igényelhetnek. A tagállamoknak meg kell 
adniuk az áldozatok támogatásához, 
segítéséhez és védelméhez szükséges 
erőforrásokat, továbbá az általános 
bűncselekményekből, a szervezett 
bűnözésből, valamint a terrorizmussal 
kapcsolatos különböző formájából 
származó, elkobzott jövedelmeket is 
elsősorban erre a célra kell fordítani.

Or. it

Módosítás 149
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 
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nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 
sértettek egyes csoportjai, így a szexuális 
erőszak, a nemi és a faji alapú gyűlölet 
vagy egyéb előítéletes bűncselekmények, 
illetve a terrorizmus sértettjei – a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
sajátos jellege miatt – támogatási 
szakszolgáltatásokat igényelhetnek.

nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 
sértettek egyes csoportjai, így a szexuális 
erőszak, a nemi alapú gyűlölet, a 
gyűlöletbeszéd vagy más gyűlölet-
bűncselekmény, illetve a terrorizmus 
sértettjei – a sérelmükre elkövetett 
bűncselekmény sajátos jellege miatt –
támogatási szakszolgáltatásokat 
igényelhetnek.

Or. en

Módosítás 150
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 
nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 
sértettek egyes csoportjai, így a szexuális 
erőszak, a nemi és a faji alapú gyűlölet 
vagy egyéb előítéletes bűncselekmények,
illetve a terrorizmus sértettjei – a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 

(13) A támogatást a sértettek 
szükségleteinek megfelelően rendelkezésre 
kell bocsátani a bűncselekmény 
elkövetésétől kezdve, valamint a 
büntetőeljárás során és ezen eljárást 
követően. A támogatást különféle eszközök 
segítségével, a túlzott formaságok 
mellőzésével, és földrajzilag kellően széles 
körben kell nyújtani ahhoz, hogy 
valamennyi sértettnek lehetősége nyíljon e 
szolgáltatások igénybevételére. A sértettek 
egyes csoportjai, így a szexuális erőszak, a 
faji alapú gyűlölet, illetve a terrorizmus 
sértettjei – a sérelmükre elkövetett 
bűncselekmény sajátos jellege miatt –
támogatási szakszolgáltatásokat 
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sajátos jellege miatt – támogatási 
szakszolgáltatásokat igényelhetnek.

igényelhetnek.

Or. en

Módosítás 151
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A nemi alapú erőszak női sértettjei 
különös szükségleteinek kielégítése 
érdekében létfontosságúak a különös 
támogatási struktúrák. E struktúráknak a 
női menedékház-mozgalom tapasztalatain 
és szakértelmén kell alapulniuk, és meg 
kell erősíteniük az ilyen sértettek részére 
nyújtott segítséggel összefüggő 
tevékenységek továbbfejlesztésére 
irányuló képességüket.

Or. en

Módosítás 152
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Jóllehet a támogatás nyújtása nem 
tehető függővé attól, hogy a sértett 
feljelentést tesz-e a bűncselekmény miatt 
az illetékes hatóságnál, pl. a rendőrségen, 
helyzetüknél fogva gyakran e hatóságok a 
legalkalmasabbak arra, hogy tájékoztatást 
adjanak a sértetteknek a támogatás 
lehetőségéről. Ezért arra ösztönözzük a 

(14) Jóllehet a támogatás nyújtása nem 
tehető függővé attól, hogy a sértett 
feljelentést tesz-e a bűncselekmény miatt 
az illetékes hatóságnál, pl. a rendőrségen, 
helyzetüknél fogva gyakran e hatóságok a 
legalkalmasabbak arra, hogy tájékoztatást 
adjanak a sértetteknek a támogatás 
lehetőségéről. Ezért arra ösztönözzük a 
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tagállamokat, hogy teremtsék meg a 
megfelelő feltételeket – beleértve az 
adatvédelmi követelmények 
betarthatóságát – ahhoz, hogy a sértetteket 
a sértett-támogatási szolgálatokhoz 
irányíthassák.

tagállamokat, hogy teremtsék meg a 
megfelelő feltételeket – beleértve az 
adatvédelmi követelmények 
betarthatóságát – ahhoz, hogy a sértetteket 
a sértett-támogatási szolgálatokhoz 
irányíthassák. A bűncselekmények egyes 
sajátos típusainak eseteiben – mint 
amilyen a nemi alapú erőszak is – az 
áldozatokat közvetlenül a sértett-támogató 
szakszolgálatokhoz kell irányítani az 
átirányítások okozta stressz elkerülése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 153
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Azokat a személyeket, akiknél a 
bűncselekmény következtében fizikai vagy 
szellemi fogyatékosság alakul ki, orvosi 
ellátásban, valamint sajátos helyzetüknek 
megfelelő gondozásban kell részesíteni.

Or. es

Módosítás 154
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamok felkérést kapnak arra, 
hogy azokban az esetekben, amikor a 
sértettek védelmét szükségessé tevő 
bűncselekményeket haszonszerzés céljából 
követik el, fontolják meg az elkövetőkkel 



PE483.693v02-00 40/138 AM\894864HU.doc

HU

szemben vagyoni jellegű szankciók 
kiszabhatóvá tételét.

Or. it

Módosítás 155
Iratxe García Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások – köztük például a sértett és 
az elkövető közötti közvetítés, a családi 
csoportkonferenciák, és az ítélkező körök –
jelentős hasznot hozhatnak a sértetteknek, 
viszont a további sérelmek megelőzése 
érdekében biztosítékokra van szükség. 
Ezért az ilyen szolgáltatásoknál mindenek 
előtt a sértett érdekeit és igényeit kell szem 
előtt tartani, és orvosolni kell a sértettnek 
okozott kárt, valamint el kell kerülni a 
további károsodást. Amikor helyreállító 
eljárásra utalják az ügyet, és ilyen eljárást 
folytatnak, figyelembe kell venni azon 
tényezőket – így az erőviszonyokban 
fennálló különbségeket, valamint a sértett 
életkorát, érettségét vagy intellektuális 
képességét – amelyek korlátozhatják vagy 
csökkenthetik a sértett képességét arra, 
hogy megalapozott döntést hozzon, vagy 
megakadályozhatják az ügy számára 
kedvező kimenetelét. Jóllehet a
magáneljárásnak általában bizalmasnak 
kell lennie, a felek ellenkező 
megállapodásának hiányában úgy 
tekinthető, hogy az olyan tényezők, mint 
az eljárás során tett fenyegetések 
szükségessé teszik a közérdekből történő 
nyilvánosságra hozatalt.

(16) A helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások – köztük például a sértett és 
az elkövető közötti közvetítés, a családi 
csoportkonferenciák, és az ítélkező körök –
jelentős hasznot hozhatnak a sértetteknek, 
viszont a további sérelmek megelőzése 
érdekében biztosítékokra van szükség. 
Ezért az ilyen szolgáltatásoknál mindenek 
előtt a sértett érdekeit és igényeit kell szem 
előtt tartani, és orvosolni kell a sértettnek 
okozott kárt, valamint el kell kerülni a 
további károsodást. Amikor helyreállító 
eljárásra utalják az ügyet, és ilyen eljárást 
folytatnak, figyelembe kell venni azon 
tényezőket – így a bűncselekmény típusát, 
jellegét és súlyosságát, az okozott trauma 
mértékét, az erőviszonyokban fennálló 
különbségeket, valamint a sértett életkorát, 
érettségét vagy intellektuális képességét –
amelyek korlátozhatják vagy csökkenthetik 
a sértett képességét arra, hogy 
megalapozott döntést hozzon, vagy 
megakadályozhatják az ügy számára 
kedvező kimenetelét. Jóllehet az
eljárásnak általában bizalmasnak kell 
lennie, a felek ellenkező megállapodásának 
hiányában úgy kell tekinteni, hogy az 
olyan tényezők, mint az eljárás során tett 
fenyegetések vagy az erőszak bármely más 
megnyilvánulása szükségessé teszik a 
közérdekből történő nyilvánosságra 
hozatalt.
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Or. es

Módosítás 156
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások – köztük például a sértett és 
az elkövető közötti közvetítés, a családi 
csoportkonferenciák, és az ítélkező körök –
jelentős hasznot hozhatnak a sértetteknek, 
viszont a további sérelmek megelőzése 
érdekében biztosítékokra van szükség. 
Ezért az ilyen szolgáltatásoknál mindenek 
előtt a sértett érdekeit és igényeit kell szem 
előtt tartani, és orvosolni kell a sértettnek 
okozott kárt, valamint el kell kerülni a 
további károsodást. Amikor helyreállító 
eljárásra utalják az ügyet, és ilyen eljárást 
folytatnak, figyelembe kell venni azon 
tényezőket – így az erőviszonyokban 
fennálló különbségeket, valamint a sértett 
életkorát, érettségét vagy intellektuális 
képességét – amelyek korlátozhatják vagy 
csökkenthetik a sértett képességét arra, 
hogy megalapozott döntést hozzon, vagy 
megakadályozhatják az ügy számára 
kedvező kimenetelét. Jóllehet a 
magáneljárásnak általában bizalmasnak 
kell lennie, a felek ellenkező 
megállapodásának hiányában úgy 
tekinthető, hogy az olyan tényezők, mint az 
eljárás során tett fenyegetések szükségessé 
teszik a közérdekből történő 
nyilvánosságra hozatalt.

(16) A helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások – köztük például a sértett és 
az elkövető közötti közvetítés, a családi 
csoportkonferenciák, és az ítélkező körök –
jelentős hasznot hozhatnak a sértetteknek, 
viszont a további sérelmek megelőzése 
érdekében biztosítékokra van szükség. 
Ezért az ilyen szolgáltatásoknál mindenek 
előtt a sértett érdekeit és igényeit kell szem 
előtt tartani, és orvosolni kell a sértettnek 
okozott kárt, valamint el kell kerülni a 
további károsodást. Amikor helyreállító 
eljárásra utalják az ügyet, és ilyen eljárást 
folytatnak, figyelembe kell venni azon 
tényezőket – így az erőviszonyokban 
fennálló különbségeket, valamint a sértett 
életkorát, érettségét vagy intellektuális 
képességét – amelyek korlátozhatják vagy 
csökkenthetik a sértett képességét arra, 
hogy megalapozott döntést hozzon, vagy 
megakadályozhatják az ügy számára 
kedvező kimenetelét. Jóllehet a 
magáneljárásnak általában bizalmasnak 
kell lennie, a felek ellenkező 
megállapodásának hiányában úgy 
tekinthető, hogy az olyan tényezők, mint az 
eljárás során tett fenyegetések szükségessé 
teszik a közérdekből történő 
nyilvánosságra hozatalt. Minden ilyen 
intézkedéshez ugyanakkor feltétlenül 
szükséges az érintett sértett kifejezett 
hozzájárulása.

Or. es
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Módosítás 157
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások – köztük például a sértett és 
az elkövető közötti közvetítés, a családi 
csoportkonferenciák, és az ítélkező körök –
jelentős hasznot hozhatnak a sértetteknek, 
viszont a további sérelmek megelőzése 
érdekében biztosítékokra van szükség. 
Ezért az ilyen szolgáltatásoknál mindenek 
előtt a sértett érdekeit és igényeit kell szem 
előtt tartani, és orvosolni kell a sértettnek 
okozott kárt, valamint el kell kerülni a 
további károsodást. Amikor helyreállító 
eljárásra utalják az ügyet, és ilyen eljárást 
folytatnak, figyelembe kell venni azon 
tényezőket – így az erőviszonyokban 
fennálló különbségeket, valamint a sértett 
életkorát, érettségét vagy intellektuális 
képességét – amelyek korlátozhatják vagy 
csökkenthetik a sértett képességét arra, 
hogy megalapozott döntést hozzon, vagy 
megakadályozhatják az ügy számára 
kedvező kimenetelét. Jóllehet a 
magáneljárásnak általában bizalmasnak 
kell lennie, a felek ellenkező 
megállapodásának hiányában úgy 
tekinthető, hogy az olyan tényezők, mint az 
eljárás során tett fenyegetések szükségessé 
teszik a közérdekből történő 
nyilvánosságra hozatalt.

(16) A helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások – köztük például a sértett és 
az elkövető közötti közvetítés, a családi 
csoportkonferenciák, és az ítélkező körök –
jelentős hasznot hozhatnak a sértetteknek a 
további sérelmek megelőzése érdekében. 
Az ismételt viktimizáció megelőzése 
érdekében az ilyen szolgáltatásokat 
hozzáértő módon kell nyújtani, és azoknál 
mindenek előtt a sértett érdekeit és igényeit 
kell szem előtt tartani, és orvosolni kell a 
sértettnek okozott kárt, valamint el kell 
kerülni a további károsodást. Amikor 
helyreállító eljárásra utalják az ügyet, és 
ilyen eljárást folytatnak, figyelembe kell 
venni azon tényezőket – így az 
erőviszonyokban fennálló különbségeket, 
valamint a sértett életkorát, érettségét vagy 
intellektuális képességét – amelyek 
korlátozhatják vagy csökkenthetik a sértett 
képességét arra, hogy megalapozott döntést 
hozzon, vagy megakadályozhatják az ügy 
számára kedvező kimenetelét. Jóllehet a 
magáneljárásnak általában bizalmasnak 
kell lennie, a felek ellenkező 
megállapodásának hiányában úgy 
tekinthető, hogy az olyan tényezők, mint az 
eljárás során tett fenyegetések szükségessé 
teszik a közérdekből történő 
nyilvánosságra hozatalt.

Or. en

Módosítás 158
Raül Romeva i Rueda

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások – köztük például a sértett és 
az elkövető közötti közvetítés, a családi 
csoportkonferenciák, és az ítélkező körök –
jelentős hasznot hozhatnak a sértetteknek, 
viszont a további sérelmek megelőzése 
érdekében biztosítékokra van szükség. 
Ezért az ilyen szolgáltatásoknál mindenek 
előtt a sértett érdekeit és igényeit kell szem 
előtt tartani, és orvosolni kell a sértettnek 
okozott kárt, valamint el kell kerülni a 
további károsodást. Amikor helyreállító 
eljárásra utalják az ügyet, és ilyen eljárást 
folytatnak, figyelembe kell venni azon 
tényezőket – így az erőviszonyokban 
fennálló különbségeket, valamint a sértett 
életkorát, érettségét vagy intellektuális 
képességét – amelyek korlátozhatják vagy 
csökkenthetik a sértett képességét arra, 
hogy megalapozott döntést hozzon, vagy 
megakadályozhatják az ügy számára 
kedvező kimenetelét. Jóllehet a 
magáneljárásnak általában bizalmasnak 
kell lennie, a felek ellenkező 
megállapodásának hiányában úgy 
tekinthető, hogy az olyan tényezők, mint az 
eljárás során tett fenyegetések szükségessé 
teszik a közérdekből történő 
nyilvánosságra hozatalt.

(16) A helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások – köztük például a sértett és 
az elkövető közötti közvetítés, a családi 
csoportkonferenciák, és az ítélkező körök –
jelentős hasznot hozhatnak a sértetteknek a 
további sérelmek megelőzése érdekében. A 
másodlagos viktimizáció megelőzése 
érdekében az ilyen szolgáltatásokat 
hozzáértő módon kell nyújtani, és azoknál 
mindenek előtt a sértett érdekeit és igényeit 
kell szem előtt tartani, és orvosolni kell a 
sértettnek okozott kárt, valamint el kell 
kerülni a további károsodást. Amikor 
helyreállító eljárásra utalják az ügyet, és 
ilyen eljárást folytatnak, figyelembe kell 
venni azon tényezőket – így az 
erőviszonyokban fennálló különbségeket, 
valamint a sértett életkorát, érettségét vagy 
intellektuális képességét – amelyek 
korlátozhatják vagy csökkenthetik a sértett 
képességét arra, hogy megalapozott döntést 
hozzon, vagy megakadályozhatják az ügy 
számára kedvező kimenetelét. Jóllehet a 
magáneljárásnak általában bizalmasnak 
kell lennie, a felek ellenkező 
megállapodásának hiányában úgy 
tekinthető, hogy az olyan tényezők, mint az 
eljárás során tett fenyegetések szükségessé 
teszik a közérdekből történő 
nyilvánosságra hozatalt. A helyreállító 
igazságszolgáltatás potenciális előnyei 
miatt a sértetteknek lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az ilyen 
szolgáltatásokat a lehető legszélesebb 
körben használhassák fel.

Or. en

Módosítás 159
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások – köztük például a sértett és 
az elkövető közötti közvetítés, a családi 
csoportkonferenciák, és az ítélkező körök –
jelentős hasznot hozhatnak a sértetteknek, 
viszont a további sérelmek megelőzése 
érdekében biztosítékokra van szükség. 
Ezért az ilyen szolgáltatásoknál mindenek 
előtt a sértett érdekeit és igényeit kell szem 
előtt tartani, és orvosolni kell a sértettnek 
okozott kárt, valamint el kell kerülni a 
további károsodást. Amikor helyreállító 
eljárásra utalják az ügyet, és ilyen eljárást 
folytatnak, figyelembe kell venni azon 
tényezőket – így az erőviszonyokban 
fennálló különbségeket, valamint a sértett 
életkorát, érettségét vagy intellektuális 
képességét – amelyek korlátozhatják vagy 
csökkenthetik a sértett képességét arra, 
hogy megalapozott döntést hozzon, vagy 
megakadályozhatják az ügy számára 
kedvező kimenetelét. Jóllehet a 
magáneljárásnak általában bizalmasnak 
kell lennie, a felek ellenkező 
megállapodásának hiányában úgy 
tekinthető, hogy az olyan tényezők, mint az 
eljárás során tett fenyegetések szükségessé 
teszik a közérdekből történő 
nyilvánosságra hozatalt.

(16) A helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások – köztük például a sértett és 
az elkövető közötti közvetítés, a családi 
csoportkonferenciák, és az ítélkező körök –
jelentős hasznot hozhatnak a sértetteknek a 
további sérelmek megelőzése érdekében. A 
másodlagos viktimizáció megelőzése 
érdekében az ilyen szolgáltatásokat 
hozzáértő módon kell nyújtani, és azoknál 
mindenek előtt a sértett érdekeit és igényeit 
kell szem előtt tartani, és orvosolni kell a 
sértettnek okozott kárt, valamint el kell 
kerülni a további károsodást. Amikor 
helyreállító eljárásra utalják az ügyet, és 
ilyen eljárást folytatnak, figyelembe kell 
venni azon tényezőket – így az 
erőviszonyokban fennálló különbségeket, 
valamint a sértett életkorát, érettségét vagy 
intellektuális képességét – amelyek 
korlátozhatják vagy csökkenthetik a sértett 
képességét arra, hogy megalapozott döntést 
hozzon, vagy megakadályozhatják az ügy 
számára kedvező kimenetelét. Jóllehet a 
magáneljárásnak általában bizalmasnak 
kell lennie, a felek ellenkező 
megállapodásának hiányában úgy 
tekinthető, hogy az olyan tényezők, mint az 
eljárás során tett fenyegetések szükségessé 
teszik a közérdekből történő 
nyilvánosságra hozatalt. A helyreállító 
igazságszolgáltatás potenciális előnyei 
miatt a sértetteknek lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az ilyen 
szolgáltatásokat a lehető legszélesebb 
körben használhassák fel.

Or. en

Módosítás 160
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A sértettek védelmének és jogainak 
teljes körű biztosítása érdekében 
biztosítani kell, hogy a bűncselekmény 
azonosított elkövetője – a szükséges 
feltételek teljesülése esetén – csak abban 
az esetben vehesse igénybe az eljárásjogi 
és anyagi jogi rendszerekben szereplő
kedvezményeket (vádalku, enyhítő 
körülmények, büntetési tételek 
csökkentése stb.), ha teljes körűen 
kártalanította a sértettet és családtagjait 
az okozott kárért.

Or. it

Módosítás 161
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Némely sértettet a büntetőeljárás során 
különösen veszélyeztet a másodlagos és 
ismételt viktimizáció, valamint az elkövető 
vagy bűntársai általi megfélemlítés. E 
veszélyeztetettség nagyrészt a sértettek 
személyes jellemzőiből és a 
bűncselekmény típusából vagy jellegéből 
állapítható meg. A fentiek alapján egyes 
sértettek – a gyermekek, a fogyatékkal élő 
személyek, a szexuális erőszak és az 
emberkereskedelem áldozatai – a legtöbb 
esetben további veszélynek vannak kitéve, 
és különleges védelmi intézkedéseket 
igényelnek. E védelmi intézkedések 
kizárólag rendkívüli körülmények között –
így a vádlott vagy gyanúsított alapvető 
jogainak figyelembe vétele érdekében vagy 
a sértett kívánsága esetén – korlátozhatók. 
Az emberkereskedelem, a gyermekek 
szexuális zaklatása és kizsákmányolása, és 

(17) Némely sértettet a büntetőeljárás során 
különösen veszélyeztet a másodlagos 
viktimizáció, valamint könnyen áldozatul 
eshet az elkövető vagy bűntársai általi 
megfélemlítésnek. E veszélyeztetettség 
nagyrészt a sértettek személyes 
jellemzőiből és a bűncselekmény típusából 
vagy jellegéből állapítható meg. A fentiek 
alapján egyes sértettek – a gyermekek, a 
fogyatékkal élő személyek, a szexuális 
erőszak, a terroristák, a maffia-típusú 
bűnszervezetek vagy kábítószer-
kereskedők által elkövetett szervezett 
bűnözés és az emberkereskedelem 
áldozatai – a legtöbb esetben további 
veszélynek vannak kitéve, és különleges 
védelmi intézkedéseket igényelnek. E 
védelmi intézkedések kizárólag rendkívüli 
körülmények között – így a vádlott vagy 
gyanúsított alapvető jogainak figyelembe 



PE483.693v02-00 46/138 AM\894864HU.doc

HU

a gyermekpornográfia áldozatainak 
esetében, ha az elfogadott, vagy ezen 
irányelvvel egyidejűleg tárgyalás alatt álló, 
külön jogi aktusok különös és részletesebb 
rendelkezéseket tartalmaznak, akkor ezen 
irányelv nem szabályozza ugyanazokat a 
kérdéseket.

vétele érdekében vagy a sértett kívánsága 
esetén – korlátozhatók. Az 
emberkereskedelem, a gyermekek 
szexuális zaklatása és kizsákmányolása, és 
a gyermekpornográfia áldozatainak 
esetében, ha az elfogadott, vagy ezen 
irányelvvel egyidejűleg tárgyalás alatt álló, 
külön jogi aktusok különös és részletesebb 
rendelkezéseket tartalmaznak, akkor ezen 
irányelv nem szabályozza ugyanazokat a 
kérdéseket.

Or. es

Módosítás 162
Judith Sargentini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Némely sértettet a büntetőeljárás során 
különösen veszélyeztet a másodlagos és 
ismételt viktimizáció, valamint az elkövető 
vagy bűntársai általi megfélemlítés. E 
veszélyeztetettség nagyrészt a sértettek 
személyes jellemzőiből és a 
bűncselekmény típusából vagy jellegéből 
állapítható meg. A fentiek alapján egyes 
sértettek – a gyermekek, a fogyatékkal élő 
személyek, a szexuális erőszak és az 
emberkereskedelem áldozatai – a legtöbb 
esetben további veszélynek vannak kitéve, 
és különleges védelmi intézkedéseket 
igényelnek. E védelmi intézkedések 
kizárólag rendkívüli körülmények között –
így a vádlott vagy gyanúsított alapvető 
jogainak figyelembe vétele érdekében vagy 
a sértett kívánsága esetén – korlátozhatók. 
Az emberkereskedelem, a gyermekek 
szexuális zaklatása és kizsákmányolása, és 
a gyermekpornográfia áldozatainak 
esetében, ha az elfogadott, vagy ezen 
irányelvvel egyidejűleg tárgyalás alatt álló, 

(17) Némely sértettet a büntetőeljárás során 
különösen veszélyeztet a másodlagos és 
ismételt viktimizáció, valamint az elkövető 
vagy bűntársai általi megfélemlítés. E 
veszélyeztetettség nagyrészt a sértettek 
személyes jellemzőiből és a 
bűncselekmény típusából vagy jellegéből 
állapítható meg. A fentiek alapján egyes 
sértettek – a gyermekek, a szexuális 
erőszak, az emberkereskedelem áldozatai, 
a migránsok és menekültek, valamint 
különösen az olyan migráns és menekült 
nők, akiknek jogállása az elkövető 
jogállásától függhet, a menedékkérők, a 
vándorló gyermekek, a hontalanok, a 
leszbikus, homoszexuális, biszexuális és 
transznemű személyek (LGTB), valamint 
a tanúvallomásra kötelezett sértettek – a 
legtöbb esetben további veszélynek vannak 
kitéve, és különleges védelmi 
intézkedéseket igényelnek. E védelmi 
intézkedések kizárólag rendkívüli 
körülmények között – így a vádlott vagy 
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külön jogi aktusok különös és részletesebb 
rendelkezéseket tartalmaznak, akkor ezen 
irányelv nem szabályozza ugyanazokat a 
kérdéseket.

gyanúsított alapvető jogainak figyelembe 
vétele érdekében vagy a sértett kívánsága 
esetén – korlátozhatók. Az 
emberkereskedelem, a gyermekek 
szexuális zaklatása és kizsákmányolása, és 
a gyermekpornográfia áldozatainak 
esetében, ha az elfogadott, vagy ezen 
irányelvvel egyidejűleg tárgyalás alatt álló, 
külön jogi aktusok különös és részletesebb 
rendelkezéseket tartalmaznak, akkor ezen 
irányelv nem szabályozza ugyanazokat a 
kérdéseket.

Or. en

Módosítás 163
Ádám Kósa

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Némely sértettet a büntetőeljárás során 
különösen veszélyeztet a másodlagos és 
ismételt viktimizáció, valamint az elkövető 
vagy bűntársai általi megfélemlítés. E 
veszélyeztetettség nagyrészt a sértettek 
személyes jellemzőiből és a 
bűncselekmény típusából vagy jellegéből 
állapítható meg. A fentiek alapján egyes 
sértettek – a gyermekek, a fogyatékkal élő 
személyek, a szexuális erőszak és az 
emberkereskedelem áldozatai ٲ– a legtöbb 
esetben további veszélynek vannak kitéve, 
és különleges védelmi intézkedéseket 
igényelnek. E védelmi intézkedések 
kizárólag rendkívüli körülmények között –
így a vádlott vagy gyanúsított alapvető 
jogainak figyelembe vétele érdekében vagy 
a sértett kívánsága esetén – korlátozhatók. 
Az emberkereskedelem, a gyermekek 
szexuális zaklatása és kizsákmányolása, és 
a gyermekpornográfia áldozatainak
esetében, ha az elfogadott, vagy ezen 
irányelvvel egyidejűleg tárgyalás alatt álló, 

(17) Némely sértettet a büntetőeljárás során 
különösen veszélyeztet a másodlagos és 
ismételt viktimizáció, valamint az elkövető 
vagy bűntársai általi megfélemlítés. E 
veszélyeztetettség nagyrészt a sértettek 
személyes jellemzőiből és a 
bűncselekmény típusából vagy jellegéből 
állapítható meg. A fentiek alapján egyes 
sértettek – a gyermekek, a fogyatékkal élő 
személyek, a szexuális erőszak és az 
ember- és szervkereskedelem áldozatai ٲ– a 
legtöbb esetben további veszélynek vannak 
kitéve, és különleges védelmi 
intézkedéseket igényelnek. E védelmi 
intézkedések kizárólag rendkívüli 
körülmények között – így a vádlott vagy 
gyanúsított alapvető jogainak figyelembe 
vétele érdekében vagy a sértett kívánsága 
esetén – korlátozhatók. Az ember- és
szervkereskedelem, a gyermekek és az 
értelmi fogyatékos személyek szexuális 
zaklatása és kizsákmányolása, valamint az 
őket érintő pornográfia esetében, ha az 
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külön jogi aktusok különös és részletesebb 
rendelkezéseket tartalmaznak, akkor ezen 
irányelv nem szabályozza ugyanazokat a 
kérdéseket.

elfogadott, vagy ezen irányelvvel 
egyidejűleg tárgyalás alatt álló, külön jogi 
aktusok különös és részletesebb 
rendelkezéseket tartalmaznak, akkor ezen 
irányelv nem szabályozza ugyanazokat a 
kérdéseket.

Or. hu

Indokolás

Fontos a gyermekekhez hasonló védelmet nyújtani a hozzájuk hasonló belátási képességgel 
vagy azzal egyáltalán nem rendlekező fogyatékos emberek számára is, ugyanis az illegális 
szervkereskedelem egyik áldozati csoportja a (szegénységben is élő) fogyatékossággal élő 
emberek.

Módosítás 164
Nathalie Griesbeck

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Némely sértettet a büntetőeljárás során 
különösen veszélyeztet a másodlagos és 
ismételt viktimizáció, valamint az elkövető 
vagy bűntársai általi megfélemlítés. E 
veszélyeztetettség nagyrészt a sértettek 
személyes jellemzőiből és a 
bűncselekmény típusából vagy jellegéből 
állapítható meg. A fentiek alapján egyes 
sértettek – a gyermekek, a fogyatékkal élő 
személyek, a szexuális erőszak és az 
emberkereskedelem áldozatai – a legtöbb 
esetben további veszélynek vannak kitéve, 
és különleges védelmi intézkedéseket 
igényelnek. E védelmi intézkedések 
kizárólag rendkívüli körülmények között –
így a vádlott vagy gyanúsított alapvető 
jogainak figyelembe vétele érdekében vagy 
a sértett kívánsága esetén – korlátozhatók. 
Az emberkereskedelem, a gyermekek 
szexuális zaklatása és kizsákmányolása, és 
a gyermekpornográfia áldozatainak
esetében, ha az elfogadott, vagy ezen 

(17) Némely sértettet a büntetőeljárás során 
különösen veszélyeztet a másodlagos és 
ismételt viktimizáció, valamint az elkövető 
vagy bűntársai általi megfélemlítés. E 
veszélyeztetettség nagyrészt a sértettek 
személyes jellemzőiből és a 
bűncselekmény típusából vagy jellegéből 
állapítható meg. A fentiek alapján egyes 
sértettek – a gyermekek, a fogyatékkal élő 
személyek, a menedékkérők, a 
menekültek, a szexuális erőszak, az 
emberkereskedelem és a kínzás vagy 
embertelen és megalázó bánásmód 
áldozatai – a legtöbb esetben további 
veszélynek vannak kitéve, és különleges 
védelmi intézkedéseket igényelnek. E 
védelmi intézkedések kizárólag rendkívüli 
körülmények között – így a vádlott vagy 
gyanúsított alapvető jogainak figyelembe 
vétele érdekében vagy a sértett kívánsága 
esetén – korlátozhatók. Az 
emberkereskedelem, a gyermekek 
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irányelvvel egyidejűleg tárgyalás alatt álló, 
külön jogi aktusok különös és részletesebb 
rendelkezéseket tartalmaznak, akkor ezen 
irányelv nem szabályozza ugyanazokat a 
kérdéseket.

szexuális zaklatása és kizsákmányolása, és 
a gyermekpornográfia áldozatainak 
esetében, ha az elfogadott, vagy ezen 
irányelvvel egyidejűleg tárgyalás alatt álló, 
külön jogi aktusok különös és részletesebb 
rendelkezéseket tartalmaznak, akkor ezen 
irányelv nem szabályozza ugyanazokat a 
kérdéseket.

Or. fr

Módosítás 165
Auke Zijlstra

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Némely sértettet a büntetőeljárás során 
különösen veszélyeztet a másodlagos és 
ismételt viktimizáció, valamint az elkövető 
vagy bűntársai általi megfélemlítés. E 
veszélyeztetettség nagyrészt a sértettek 
személyes jellemzőiből és a 
bűncselekmény típusából vagy jellegéből 
állapítható meg. A fentiek alapján egyes 
sértettek – a gyermekek, a fogyatékkal élő 
személyek, a szexuális erőszak és az 
emberkereskedelem áldozatai ٲ– a legtöbb 
esetben további veszélynek vannak kitéve, 
és különleges védelmi intézkedéseket 
igényelnek. E védelmi intézkedések 
kizárólag rendkívüli körülmények között –
így a vádlott vagy gyanúsított alapvető 
jogainak figyelembe vétele érdekében 
vagy a sértett kívánsága esetén –
korlátozhatók. Az emberkereskedelem, a 
gyermekek szexuális zaklatása és 
kizsákmányolása, és a gyermekpornográfia 
áldozatainak esetében, ha az elfogadott, 
vagy ezen irányelvvel egyidejűleg 
tárgyalás alatt álló, külön jogi aktusok 
különös és részletesebb rendelkezéseket 
tartalmaznak, akkor ezen irányelv nem 

(17) Némely sértettet a büntetőeljárás során 
különösen veszélyeztet a másodlagos és 
ismételt viktimizáció, valamint az elkövető 
vagy bűntársai általi megfélemlítés. E 
veszélyeztetettség nagyrészt a sértettek 
személyes jellemzőiből és a 
bűncselekmény típusából vagy jellegéből 
állapítható meg. A fentiek alapján egyes 
sértettek – a gyermekek, a fogyatékkal élő 
személyek, a szexuális erőszak és az 
emberkereskedelem áldozatai ٲ– a legtöbb 
esetben további veszélynek vannak kitéve, 
és különleges védelmi intézkedéseket 
igényelnek. Az emberkereskedelem, a 
gyermekek szexuális zaklatása és 
kizsákmányolása, és a gyermekpornográfia 
áldozatainak esetében, ha az elfogadott, 
vagy ezen irányelvvel egyidejűleg 
tárgyalás alatt álló, külön jogi aktusok
különös és részletesebb rendelkezéseket 
tartalmaznak, akkor ezen irányelv nem 
szabályozza ugyanazokat a kérdéseket.
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szabályozza ugyanazokat a kérdéseket.

Or. nl

Módosítás 166
Silvia Costa

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Némely sértettet a büntetőeljárás során 
különösen veszélyeztet a másodlagos és 
ismételt viktimizáció, valamint az elkövető 
vagy bűntársai általi megfélemlítés. E 
veszélyeztetettség nagyrészt a sértettek 
személyes jellemzőiből és a 
bűncselekmény típusából vagy jellegéből 
állapítható meg. A fentiek alapján egyes 
sértettek – a gyermekek, a fogyatékkal élő 
személyek, a szexuális erőszak és az 
emberkereskedelem áldozatai – a legtöbb 
esetben további veszélynek vannak kitéve, 
és különleges védelmi intézkedéseket 
igényelnek. E védelmi intézkedések 
kizárólag rendkívüli körülmények között –
így a vádlott vagy gyanúsított alapvető 
jogainak figyelembe vétele érdekében vagy 
a sértett kívánsága esetén – korlátozhatók. 
Az emberkereskedelem, a gyermekek 
szexuális zaklatása és kizsákmányolása, és 
a gyermekpornográfia áldozatainak 
esetében, ha az elfogadott, vagy ezen 
irányelvvel egyidejűleg tárgyalás alatt álló, 
külön jogi aktusok különös és részletesebb 
rendelkezéseket tartalmaznak, akkor ezen 
irányelv nem szabályozza ugyanazokat a 
kérdéseket.

(17) Némely sértettet a büntetőeljárás során 
különösen veszélyeztet a másodlagos és 
ismételt viktimizáció, valamint az elkövető 
vagy bűntársai általi megfélemlítés. E 
veszélyeztetettség nagyrészt a sértettek 
személyes jellemzőiből és a 
bűncselekmény típusából vagy jellegéből 
állapítható meg. A fentiek alapján egyes 
sértettek – a gyermekek, a fogyatékkal élő 
személyek, a szexuális erőszak és az 
emberkereskedelem áldozatai – a legtöbb 
esetben további veszélynek vannak kitéve, 
és különleges védelmi intézkedéseket 
igényelnek. E védelmi intézkedések 
kizárólag rendkívüli körülmények között –
így a vádlott vagy gyanúsított alapvető 
jogainak figyelembe vétele érdekében vagy 
a sértett kívánsága esetén – korlátozhatók. 
A valamennyi sértett rendelkezésére álló 
intézkedéseken túlmenően a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
gyermekkorú sértettek számára különös 
segítő, támogató és védelmi intézkedések 
állnak rendelkezésre. Ezeket az 
intézkedéseket – a gyermekek jogairól 
szóló, 1989. évi ENSZ-egyezménnyel 
összhangban – a gyermek legjobb 
érdekeire tekintettel kell előírni. Az 
emberkereskedelem, a gyermekek 
szexuális zaklatása és kizsákmányolása, és 
a gyermekpornográfia áldozatainak 
esetében, ha az elfogadott, vagy ezen 
irányelvvel egyidejűleg tárgyalás alatt álló, 
külön jogi aktusok különös és részletesebb 
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rendelkezéseket tartalmaznak, akkor ezen 
irányelv nem szabályozza ugyanazokat a 
kérdéseket.

Or. en

Módosítás 167
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A nemi alapú erőszak olyan erőszak, 
melynek az adott személy neme miatt válik 
célpontjául. Ez az erőszak olyan formája, 
mely a nőket aránytalanul érinti, és 
összefügghet a szoros kapcsolatokon 
belüli erőszakkal, a szexuális erőszakkal –
beleértve a nemi erőszakot és a szexuális 
zaklatást, a szexuális célzatú 
emberkereskedelmet és rabszolgaságot, az 
intim kapcsolatokon belüli erőszakot és 
más káros gyakorlatokat (így a 
kényszerházasságot és a nők nemi 
szerveinek megcsonkítását) – de nem 
korlátozódik ezekre. A homoszexuálisok 
és transzszexuálisok elleni támadásokat is 
a nemi alapú erőszak egyik formájaként 
határozzák meg. A kutatások szerint az 
európai nők egyötöde-egynegyede 
szenvedett már el felnőttkorában legalább 
egyszer fizikai erőszakot, és több mint 
egytizedüket érte szexuális erőszak, 
amelynek során fizikai erőt alkalmaztak. 
Ezért kulcsfontosságú, hogy a nemi alapú 
erőszak valamennyi formája 
bűncselekménynek minősüljön, és az 
áldozatok sajátos megelőző és védelmi 
intézkedésekben és jogorvoslatokban 
részesüljenek.
A nemi alapú erőszak sértettjei és 
gyermekeik szintén speciális figyelmet és 
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védelmet igényelnek a bűncselekmények e 
típusa megismétlődésének magas 
kockázata, valamint az ilyen 
bűncselekmények okozta, amiatti súlyos 
trauma okán, hogy azt olyan személy 
követte el, akiben a sértettnek meg kellene 
tudnia bízni és azért is, mert a sértettek 
nem tudnak partnerükre támaszkodni a 
traumából való felépülésben.

Or. en

Módosítás 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A terrorizmus áldozatainak esetében 
el kell ismerni a megemlékezéshez való 
jogot, amelynek kulcsfontosságú eleme a 
terrorizmus áldozatainak politikai 
jelentősége; e politikai jelentőség annak 
védelemében nyilvánul meg, amit a 
terrorizmus el akar pusztítani: a 
demokratikus jogállamiságban testet öltő 
szabadságokat, hogy helyébe totalitárius, 
kirekesztő rendszerét ültesse.

Or. es

Módosítás 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Amennyiben egy adott ügyben 
szükséges, valamennyi sértett számára 
ésszerű elhelyezést kell biztosítani, ami a 
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szükséges és megfelelő módosítást, 
aránytalan vagy indokolatlan teherrel 
nem járó adaptációt jelenti a fogyatékkal 
élő sértettek számára az ezen irányelv 
szerinti jogaik más sértettekkel egyenlő 
alapon történő gyakorolhatóságának 
biztosítása érdekében. Az ésszerű 
elhelyezés többek között magában foglalja 
a kommunikációs segítség nyújtását –
köztük képesítéssel rendelkező jelnyelvi 
tolmács biztosítását –, a helyiségekbe való 
fizikai bejutás, valamint a közvetlenül az 
ügyükkel kapcsolatos információkhoz 
való hozzáférés biztosítását, az 
információk könnyen érthető nyelvezettel 
való közlését, és a tárgyalás lefolytatása 
módjának módosítását a fogyatékkal élő 
sértetthez való alkalmazkodás céljából.

Or. en

Módosítás 170
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Ezen irányelv továbbá nem 
szabályozza kifejezetten a terrorizmus és 
maffiaszervezetek áldozatainak kérdését, 
akikre egyes tagállamokban külön 
jogszabályi keret vonatkozik. A 
sértetteknek nyújtott támogatási 
szolgáltatások működéséről a tagállamok 
által szolgáltatott adatok alapján 
kidolgozott statisztikáknak külön 
fejezetben kell feltüntetniük az ilyen 
jogeseteket. Az előforduló jogesetek 
nagyságrendjét, és a felmerülő új 
szükségleteket figyelembe véve ki kell 
dolgozni az ilyen típusú bűncselekmények 
sértettjeinek jogait elismerő európai 
chartát, amelynek az alábbi öt pilléren 
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kellene alapulnia:
– létre kell hozni a szervezett bűnözés és a 
terrorista bűncselekmények sértettjének 
egységes, sajátosságaikat hűen felsoroló 
európai szintű meghatározását,
– el kell ismerni szenvedésüket, meg kell 
védeni őket és el kell fogadni, hogy 
nemcsak azok az áldozatok, akiket 
megöltek, hanem családjaik és a 
fenyegetettek is, valamint szabadságuk, 
azaz mindannyiunk szabadsága, 
– az okozott anyagi kárt meg keltéríteni, 
emléküket ápolni kell és dolgozni kell az 
igazságszolgáltatás biztosításán,
– az áldozatokról folytatott vitákat 
személyes megközelítésbe kell helyezni, 
hiszen ők is emberek, akik szenvednek, és
ők azok, akiknél testet ölt az ilyen típusú 
bűnelkövetők által a közös értékek ellen 
intézett támadás,
– a sértettekről folytatott vitát 
politikamentessé kell tenni, ami 
ugyanakkor elvi kérdés. A totalitáriusok 
és a fanatikusok gyilkolnak, az emberi 
alapértékek lezüllesztése gyilkol. Ezek 
vezetnek erőszakhoz, nem pedig a 
demokratikus gondolatokról folytatott 
szabad vita.

Or. es

Módosítás 171
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A terrorizmus és a szervezett 
bűnözés ártatlan áldozatai különösen 
veszélyeztetettek a bűncselekmény 
jellegéből adódóan. Megaláztatást, 
ellenséges magatartást és fenyegetést 
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szenvednek el az elkövetőkkel 
kapcsolatban álló közösségek tagjai 
részéről. A terrorizmus áldozatainak ezért 
célzott segítséget és társadalmi elismerést 
kell nyújtani, és védeni kell őket a 
megfélemlítésnek, gyűlöletnek és 
félelemnek való kitettségtől. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
terrorizmus és a szervezett bűnözés 
áldozatai tekintetében célzott jogszabályok 
elfogadását kell mérlegelniük, nyilvános 
jellegük elismerése érdekében, és abba 
több olyan részletszabályt kell felvenni, 
amelyek biztosítják a megfelelő védelmet 
és támogatást, többek között a jogok 
elismerését, a hosszú távú vészhelyzeti 
segítségnyújtást, az átfogó reparációt, a 
magán- és családi élet védelmét, a 
méltóság és biztonság védelmét, az igazság 
megismeréséhez való jogot és a 
megemlékezéshez való jogot. E tekintetben 
az igazság bírósági eljárás keretében, 
ésszerű időn belül történő kiderítésének 
elsőbbséget kell élveznie.

Or. it

Módosítás 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A nemi alapú erőszak olyan erőszak, 
melynek az adott személy neme, nemi 
identitása, illetve annak kifejezése miatt 
válik célpontjául. Ez az erőszak olyan 
formája, mely a nőket aránytalanul érinti, 
és összefügghet a szoros kapcsolatokon 
belüli erőszakkal, a szexuális erőszakkal –
beleértve a nemi erőszakot és a szexuális 
zaklatást, a szexuális célzatú 
emberkereskedelmet és rabszolgaságot, az 
intim kapcsolatokon belüli erőszakot és 
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más káros gyakorlatokat (így a 
kényszerházasságot és a nők nemi 
szerveinek megcsonkítását) – de nem 
korlátozódik ezekre. A homoszexuálisok 
és transzszexuálisok elleni támadásokat is 
a nemi alapú erőszak egyik formájaként 
határozzák meg. A kutatások szerint az 
európai nők egyötöde-egynegyede 
szenvedett már el felnőttkorában legalább 
egyszer fizikai erőszakot, és több mint 
egytizedüket érte szexuális erőszak, 
amelynek során fizikai erőt alkalmaztak. 
Ebből a szempontból kulcsfontosságú, 
hogy a nemi alapú erőszak valamennyi 
formája bűncselekménynek minősüljön és 
az áldozatok sajátos megelőző és védelmi 
intézkedésekben és jogorvoslatokban 
részesüljenek.

Or. en

Módosítás 173
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A terrorizmus és a szervezett 
bűnözés áldozatainak külön támogatást 
kell nyújtani, tekintettel arra, hogy az 
egyén jogainak ilyen körülmények közötti 
sérelme a társadalom egészének jogait is 
sérti. Ennek következtében az egyéni 
jellegű jog különleges védelmet igényel, 
mivel kollektív jogokat is érint. A 
hatóságok által biztosított helyreállító és 
kárenyhítési intézkedéseket – különösen a 
kártérítéshez kapcsolódóakat – kizárólag 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés 
ártatlan áldozatai és családtagjaik 
számára kell hozzáférhetővé tenni.

Or. it
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Módosítás 174
Iratxe García Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
értékelésnek különösen az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennie: életkor, 
nem, és nemi identitás, etnikum, faj, vallás, 
szexuális irányultság, egészségi állapot, 
fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett és ki lehet 
téve az azonos támadó által elkövetett 
másodlagos és ismételt viktimizáció 
fokozott kockázatának, mint pl. a nemi 
alapú erőszak áldozatává váló nők. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
értékelésnek különösen az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennie: életkor, 
nem, és nemi identitás, etnikum, faj, vallás, 
szexuális irányultság, egészségi állapot, 
fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, a bűncselekmény 
következményei, és a sértettnek okozott 
trauma, továbbá hogy a sértett külföldi-e. 
Az értékelések során különös figyelmet 
igényelnek a terrorizmus áldozatai, 
figyelemmel e cselekmények eltérő 
jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek. A nemi 
alapú erőszak áldozataivá váló nők és 
gyermekeik ugyancsak különös figyelmet 
és azonnali védelmet igényelnek, mivel 
esetükben jelentős az ismételt viktimizáció 



PE483.693v02-00 58/138 AM\894864HU.doc

HU

kockázata, továbbá mivel óriási trauma 
éri őket, hiszen a bűncselekményt olyan 
személy követte el, akiben a sértett elvben 
megbízhatott.

Or. es

Módosítás 175
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
értékelésnek különösen az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennie: életkor, 
nem, és nemi identitás, etnikum, faj, vallás, 
szexuális irányultság, egészségi állapot, 
fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
értékelésnek különösen az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennie: életkor, 
nem, és nemi identitás, etnikum, faj, vallás, 
szexuális irányultság, egészségi állapot, 
fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek. Külön 
figyelmet érdemel az úgynevezett 
„erőszakos zaklatás”, amelynek során a 
bűnszervezetek és az őket támogató 
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társadalmi csoportok összefognak az 
egyes személyek közvetlen, illetve rajtuk 
keresztül a társadalom egészének 
megfélemlítésére. A cél érdekében olyan 
személyeket félemlítenek meg, valamint 
gyakorolnak nyomás rájuk, akik 
tevékenységük, gondolataik, véleményük, 
vagy a társadalomban, illetve a szakmai 
életben betöltött helyzetük miatt súlyosabb 
támadások, akár gyilkosság áldozatává is 
válhatnak.

Or. es

Módosítás 176
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
értékelésnek különösen az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennie: életkor, 
nem, és nemi identitás, etnikum, faj, vallás, 
szexuális irányultság, egészségi állapot, 
fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
értékelésnek többek között különösen az 
alábbi tényezőket kell figyelembe vennie: 
életkor, nem, és nemi identitás, etnikum, 
faj, vallás, szexuális irányultság, egészségi 
állapot, fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e, valamint hogy a sértett 
migráns, menedékkérő vagy nemzetközi 
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áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.

védelem jogosultja-e, különösen pedig 
hogy olyan nő-e, akinek jogállása az 
állítólagos elkövető jogállásától függhet. 
Az értékelések során különös figyelmet 
igényelnek a terrorizmus áldozatai, 
figyelemmel e cselekmények eltérő 
jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.

Or. en

Módosítás 177
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
értékelésnek különösen az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennie: életkor, 
nem, és nemi identitás, etnikum, faj, vallás, 
szexuális irányultság, egészségi állapot, 
fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
értékelésnek különösen az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennie: életkor, 
nem, és nemi identitás, etnikum, faj, vallás, 
szexuális irányultság, egészségi állapot, 
fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, vagy 
az előítéleten alapuló bűncselekmények, 
továbbá hogy a sértett külföldi-e.
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terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.

Or. en

Módosítás 178
Raül Romeva i Rueda

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
értékelésnek különösen az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennie: életkor, 
nem, és nemi identitás, etnikum, faj, vallás, 
szexuális irányultság, egészségi állapot, 
fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett és lehetnek 
sajátos szükségletei. A veszélyeztetettség 
kizárólag a védelmi intézkedésekkel 
kapcsolatos ajánlások megtételére alkalmas 
helyzetben lévő személyek által, a 
legkorábbi lehetséges időpontban elvégzett 
egyedi értékelések révén azonosítható 
hatékonyan. Az értékelésnek különösen az 
alábbi tényezőket kell figyelembe vennie: 
életkor, nem, és nemi identitás, és annak 
kifejezése, etnikum, faj, vallás, szexuális 
irányultság, egészségi állapot, 
fogyatékosság, jogállás, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, kínzás, 
illetve kegyetlen, embertelen vagy 
megalázó bánásmód, az emberi jogok 
állami alkalmazottak általi büntetőjogi 
megsértése, vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. 

Or. en
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Módosítás 179
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
értékelésnek különösen az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennie: életkor, 
nem, és nemi identitás, etnikum, faj, vallás, 
szexuális irányultság, egészségi állapot, 
fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett és lehetnek 
sajátos szükségletei. A veszélyeztetettség 
kizárólag a védelmi intézkedésekkel 
kapcsolatos ajánlások megtételére alkalmas 
helyzetben lévő személyek által, a 
legkorábbi lehetséges időpontban elvégzett 
egyedi értékelések révén azonosítható 
hatékonyan. Az értékelésnek különösen az 
alábbi tényezőket kell figyelembe vennie: 
életkor, nem, és nemi identitás, etnikum, 
faj, vallás, szexuális irányultság, egészségi 
állapot, fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények. Az értékelések során 
különös figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek, valamint a 
szervezett bűnözés áldozatai, különös 
tekintettel a maffia-típusú szervezett 
bűnözésre.

Or. it

Módosítás 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
értékelésnek különösen az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennie: életkor, 
nem, és nemi identitás, etnikum, faj, vallás, 
szexuális irányultság, egészségi állapot, 
fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett és lehetnek 
sajátos szükségletei. A veszélyeztetettség 
kizárólag a védelmi intézkedésekkel 
kapcsolatos ajánlások megtételére alkalmas 
helyzetben lévő személyek által, a 
legkorábbi lehetséges időpontban elvégzett 
egyedi értékelések révén azonosítható 
hatékonyan. Az értékelésnek különösen az 
alábbi tényezőket kell figyelembe vennie: 
életkor, nem, és nemi identitás, valamint 
annak kifejezése, etnikum, faj, vallás, 
szexuális irányultság, egészségi állapot, 
fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.

Or. en

Módosítás 181
Auke Zijlstra

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
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személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
értékelésnek különösen az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennie: életkor, 
nem, és nemi identitás, etnikum, faj, 
vallás, szexuális irányultság, egészségi 
állapot, fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.

személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
értékelésnél az alábbi tényezők vehetők
figyelembe: életkor, nem, és nemi 
identitás, szexuális irányultság, egészségi 
állapot, fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.

Or. nl

Módosítás 182
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
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értékelésnek különösen az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennie: életkor, 
nem, és nemi identitás, etnikum, faj, 
vallás, szexuális irányultság, egészségi 
állapot, fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.

értékelésnek többek között az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennie: életkor, 
nem, etnikum, faj, vallás, szexuális 
irányultság, egészségi állapot, 
fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, vagy a 
terrorizmus, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.

Or. en

Módosítás 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A terrorizmus áldozatai különösen 
veszélyeztetettek a bűncselekmény 
jellegéből adódóan. Megaláztatást, 
ellenséges magatartást és fenyegetést 
szenvednek el a terrorista cselekmények 
elkövetőivel kapcsolatban álló közösségek 
tagjai részéről, és ezért a terrorizmus 
áldozatainak célzott segítséget és 
társadalmi elismerést kell nyújtani, és 
védeni kell őket a gyűlöletnek és 
félelemnek való kitettségtől. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
terrorizmus áldozatai tekintetében célzott 
jogszabályok elfogadását kell 
mérlegelniük, nyilvános jellegük 
elismerése érdekében, és abba több olyan 
részletszabályt kell felvenni, amelyek 
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biztosítják a megfelelő védelmet és 
támogatást, többek között a jogok 
elismerését, a hosszú távú vészhelyzeti 
segítségnyújtást, az átfogó reparációt, a 
magán- és családi élet védelmét, a 
méltóság és biztonság védelmét, az igazság 
megismeréséhez való jogot és a 
megemlékezéshez való jogot.

Or. en

Módosítás 184
Iratxe García Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A veszélyeztetettnek nyilvánított
sértettek részére megfelelő intézkedéseket 
kell biztosítani ahhoz, hogy megvédjék 
őket a büntetőeljárás során. Ezen 
intézkedések pontos jellegét és terjedelmét 
– a sértettel folyatatott párbeszéd alapján és 
az igazságszolgáltatási mérlegelési jogkör 
szabályaival összhangban – egyéni 
értékelés révén kell megállapítani. A sértett 
eljárással kapcsolatos aggályait és félelmeit 
döntő tényezőként kell figyelembe venni a
különleges intézkedések szükségességének 
megállapításakor.

(19) Azon sértettek részére, akik esetében 
úgy találják, hogy sajátos szükségleteik 
vannak, megfelelő intézkedéseket kell 
biztosítani ahhoz, hogy a sértetté válás 
pillanatától kezdve megvédjék őket a 
büntetőeljárás, vagy a bűncselekménnyel 
összefüggésben folytatott bármilyen egyéb 
bírósági eljárás előtt, alatt és után. Ezen 
intézkedések pontos jellegét és terjedelmét
a nemzetközi ítélkezési gyakorlat alapján, 
a nemzetközi védelmi szabályoknak eleget 
téve, – a sértettel folyatatott párbeszéd 
alapján és az igazságszolgáltatási 
mérlegelési jogkör szabályaival 
összhangban – egyéni értékelés révén kell 
megállapítani. A sértett eljárással 
kapcsolatos aggályait és félelmeit döntő 
tényezőként kell figyelembe venni a 
különleges intézkedések szükségességének 
megállapításakor.

Or. es

Módosítás 185
Izaskun Bilbao Barandica
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Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A veszélyeztetettnek nyilvánított 
sértettek részére megfelelő intézkedéseket 
kell biztosítani ahhoz, hogy megvédjék 
őket a büntetőeljárás során. Ezen 
intézkedések pontos jellegét és terjedelmét 
– a sértettel folyatatott párbeszéd alapján és 
az igazságszolgáltatási mérlegelési jogkör 
szabályaival összhangban – egyéni 
értékelés révén kell megállapítani. A sértett 
eljárással kapcsolatos aggályait és félelmeit 
döntő tényezőként kell figyelembe venni a 
különleges intézkedések szükségességének 
megállapításakor.

(19) A veszélyeztetettnek nyilvánított 
sértettek részére megfelelő intézkedéseket 
kell biztosítani ahhoz, hogy megvédjék 
őket a büntetőeljárás során. Ezen 
intézkedések pontos jellegét és terjedelmét 
– a sértettel folyatatott párbeszéd alapján és 
az igazságszolgáltatási mérlegelési jogkör 
szabályaival összhangban – szakember 
által végzett egyéni értékelés révén kell 
megállapítani. A sértett eljárással 
kapcsolatos aggályait és félelmeit döntő 
tényezőként kell figyelembe venni a 
különleges intézkedések szükségességének 
megállapításakor

Or. es

Módosítás 186
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A veszélyeztetettnek nyilvánított 
sértettek részére megfelelő intézkedéseket 
kell biztosítani ahhoz, hogy megvédjék 
őket a büntetőeljárás során. Ezen 
intézkedések pontos jellegét és terjedelmét 
– a sértettel folyatatott párbeszéd alapján és 
az igazságszolgáltatási mérlegelési jogkör 
szabályaival összhangban – egyéni 
értékelés révén kell megállapítani. A sértett 
eljárással kapcsolatos aggályait és félelmeit 
döntő tényezőként kell figyelembe venni a 
különleges intézkedések szükségességének 
megállapításakor.

(19) A veszélyeztetettnek nyilvánított 
sértettek részére megfelelő intézkedéseket 
kell biztosítani ahhoz, hogy megvédjék 
őket a büntetőeljárás során és – adott 
esetben – azt követően is. Ezen 
intézkedések pontos jellegét és terjedelmét 
– a sértettel folyatatott párbeszéd alapján és 
az igazságszolgáltatási mérlegelési jogkör 
szabályaival összhangban – egyéni 
értékelés révén kell megállapítani. A sértett 
eljárással kapcsolatos aggályait és félelmeit 
döntő tényezőként kell figyelembe venni a 
különleges intézkedések szükségességének 
megállapításakor.
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Or. it

Módosítás 187
Nathalie Griesbeck

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Ezen irányelv rendelkezéseinek 
alkalmazása során elsősorban a gyermek 
mindenek felett álló érdekét kell 
figyelembe venni, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával és az ENSZ 1989. évi 
gyermekjogi egyezményével összhangban.

(20) Ezen irányelv rendelkezéseinek 
alkalmazása során elsősorban a gyermek 
mindenek felett álló érdekét kell 
figyelembe venni, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával és az ENSZ 1989. évi 
gyermekjogi egyezményével összhangban. 
Különös figyelmet kell fordítani a 
gyermekekre – különösen a kísérő nélküli 
gyermekekre –, mivel különösen 
kiszolgáltatott helyzetük miatt különleges 
védelemre, támogatásra és segítségre 
szorulnak. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a megfelelő 
biztosítékok alkalmazásáról, annak 
érdekében, hogy a gyermekek megfelelő 
védelemben részesüljenek, valamint meg 
kell tenniük a szükséges intézkedéseket 
ahhoz, hogy a gyermekek védelmére és 
támogatására, fizikai és pszicho-szociális 
gyógyulásuk érdekében hozott konkrét 
intézkedéseket minden egyes gyermek 
áldozat sajátos körülményeinek egyedi 
értelmezését követően hajtsák végre. Az 
ezen áldozatokkal valószínűleg 
kapcsolatba kerülő szakembereknek 
megfelelő képzést kell kapniuk a 
különböző életkori csoportokba tartozó 
gyermekek jogairól és szükségleteiről, 
valamint a számukra kialakított 
eljárásokról.

Or. fr
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Módosítás 188
Iratxe García Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Ezen irányelv rendelkezéseinek 
alkalmazásakor figyelembe kell venni az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének a 
nőkkel szembeni hátrányos 
megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről szóló, 1979-es 
egyezményeit, a CEDAW Bizottság 
ajánlásait és határozatait, valamint az 
Európa Tanácsnak a nők elleni és a 
családon belüli erőszak elleni küzdelemről 
és az erőszak megelőzéséről szóló 
egyezményét.

Or. es

Módosítás 189
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Ezen irányelv rendelkezéseinek 
alkalmazásakor a tagállamoknak 
megfelelő körültekintéssel kell eljárniuk, 
és biztosítaniuk kell, hogy a nőkkel 
szembeni megkülönböztetés 
felszámolására vonatkozó ENSZ-
egyezményből eredő kötelezettségek 
tiszteletben tartása, valamint a nőkkel 
szembeni erőszak és a családon belüli 
erőszak elleni küzdelem céljából az 
Európa Tanács egyezményében 
meghatározott normák figyelembevétele 
érdekében védik a nők jogait.

Or. en



PE483.693v02-00 70/138 AM\894864HU.doc

HU

Módosítás 190
Iratxe García Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az eljárások koordinált lefolytatása 
révén korlátozni kell a további 
viktimizációt, amely az elkövető részéről 
vagy a büntetőeljárásban való részvétel 
eredményeként is bekövetkezhet. A 
koordinált eljárások során tisztelettel 
bánnak a sértettekkel, lehetővé téve, hogy 
kialakuljon bennük a hatóságok iránti 
bizalom. A lehető leginkább meg kell 
könnyíteni a hatóságokkal való 
kapcsolattartást, ugyanakkor korlátozni 
kell azon esetek számát, amikor a sértett 
szükségtelenül lép kapcsolatba a 
hatóságokkal. Ennek módja lehet például a 
kihallgatások videóra való felvétele és a 
felvétel felhasználásának engedélyezése a 
bírósági eljárás során. A lehető 
legszélesebb intézkedési skálának kell a 
gyakorló jogászok rendelkezésére állnia 
annak megakadályozása céljából, hogy a 
sértettet szenvedés érje a bírósági eljárás 
során, különösen annak következtében, 
hogy vizuális kapcsolatba kerül az 
elkövetővel, annak családjával, 
bűntársaival vagy a közönség egyes 
tagjaival. Ezért arra kell ösztönözni a 
tagállamokat, hogy szükség esetén 
műszakilag megvalósítható és gyakorlati 
intézkedések alkalmazásával tegyék 
lehetővé, hogy a bírósági épületekben 
elkülönített váróhelyiségek álljanak a 
sértettek rendelkezésére. A sértett 
magánéletének védelme fontos eszköz 
lehet a további viktimizáció 
megakadályozása érdekében. E védelem 
olyan intézkedéscsomag révén valósítható 
meg, amely a sértett személyazonosságával 
és tartózkodási helyével kapcsolatos 

(22) Az eljárások koordinált lefolytatása 
révén korlátozni kell a további 
viktimizációt, amely az elkövető részéről 
vagy a büntetőeljárásban való részvétel 
eredményeként is bekövetkezhet. A 
koordinált eljárások során elsősorban a 
sértettek jogait és szükségleteit tartják 
szem előtt, tisztelettel bánnak a 
sértettekkel, lehetővé téve, hogy 
kialakuljon bennük a hatóságok iránti 
bizalom. A lehető leginkább meg kell 
könnyíteni a hatóságokkal való 
kapcsolattartást, ugyanakkor korlátozni 
kell azon esetek számát, amikor a sértett 
szükségtelenül lép kapcsolatba a 
hatóságokkal. Ennek módja lehet például a 
kihallgatások videóra való felvétele és a 
felvétel felhasználásának engedélyezése a 
bírósági eljárás során vagy a sértetteket 
segítő támogatási szakszolgálatok 
igénybevétele. A lehető legszélesebb 
intézkedési skálának, köztük a vádlott a 
sértettel való bármely érintkezését 
megakadályozó, tényleges védelmet célzó 
intézkedéseknek, kell a gyakorló jogászok 
rendelkezésére állnia annak 
megakadályozása céljából, hogy a sértettet 
szenvedés érje a bírósági eljárás előtt, alatt 
vagy után, különösen annak 
következtében, hogy vizuális kapcsolatba 
kerül az elkövetővel, annak családjával, 
bűntársaival vagy a közönség egyes 
tagjaival. Ezért arra kell ösztönözni a 
tagállamokat, hogy szükség esetén 
műszakilag megvalósítható és gyakorlati 
intézkedések alkalmazásával tegyék 
lehetővé, hogy a bírósági épületekben 
elkülönített váróhelyiségek álljanak a 
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adatszolgáltatás mellőzését vagy 
korlátozását is magában foglalja. Az 
említett védelem – amely a gyermek 
nevének titkosságára is kiterjed –
különösen fontos a kiskorú sértettek 
esetében.

sértettek rendelkezésére. A sértett 
magánéletének védelme fontos eszköz 
lehet a további viktimizáció 
megakadályozása érdekében. E védelem 
olyan intézkedéscsomag révén valósítható 
meg, amely a sértett személyazonosságával 
és tartózkodási helyével kapcsolatos 
adatszolgáltatás mellőzését vagy 
korlátozását is magában foglalja. Az 
említett védelem – amely a gyermek 
nevének titkosságára is kiterjed –
különösen fontos a kiskorú sértettek 
esetében.

Or. es

Módosítás 191
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az eljárások koordinált lefolytatása 
révén korlátozni kell a további 
viktimizációt, amely az elkövető részéről 
vagy a büntetőeljárásban való részvétel 
eredményeként is bekövetkezhet. A 
koordinált eljárások során tisztelettel 
bánnak a sértettekkel, lehetővé téve, hogy 
kialakuljon bennük a hatóságok iránti 
bizalom. A lehető leginkább meg kell 
könnyíteni a hatóságokkal való 
kapcsolattartást, ugyanakkor korlátozni 
kell azon esetek számát, amikor a sértett 
szükségtelenül lép kapcsolatba a 
hatóságokkal. Ennek módja lehet például a 
kihallgatások videóra való felvétele és a 
felvétel felhasználásának engedélyezése a 
bírósági eljárás során. A lehető 
legszélesebb intézkedési skálának kell a 
gyakorló jogászok rendelkezésére állnia 
annak megakadályozása céljából, hogy a 
sértettet szenvedés érje a bírósági eljárás 
során, különösen annak következtében, 

(22) Az eljárások koordinált lefolytatása 
révén korlátozni kell a további 
viktimizációt, amely az elkövető részéről 
vagy a büntetőeljárásban való részvétel 
eredményeként is bekövetkezhet. A 
koordinált eljárások során tisztelettel 
bánnak a sértettekkel, lehetővé téve, hogy 
kialakuljon bennük a hatóságok iránti 
bizalom. A lehető leginkább meg kell 
könnyíteni a hatóságokkal való 
kapcsolattartást, ugyanakkor korlátozni 
kell azon esetek számát, amikor a sértett 
szükségtelenül lép kapcsolatba a 
hatóságokkal. Ennek módja lehet például a 
kihallgatások videóra való felvétele és a 
felvétel felhasználásának engedélyezése a 
bírósági eljárás során. A lehető 
legszélesebb intézkedési skálának kell a 
gyakorló jogászok rendelkezésére állnia 
annak megakadályozása céljából, hogy a 
sértettet szenvedés érje a bírósági eljárás 
során, különösen annak következtében, 
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hogy vizuális kapcsolatba kerül az 
elkövetővel, annak családjával, 
bűntársaival vagy a közönség egyes 
tagjaival. Ezért arra kell ösztönözni a 
tagállamokat, hogy szükség esetén 
műszakilag megvalósítható és gyakorlati 
intézkedések alkalmazásával tegyék 
lehetővé, hogy a bírósági épületekben 
elkülönített váróhelyiségek álljanak a 
sértettek rendelkezésére. A sértett 
magánéletének védelme fontos eszköz 
lehet a további viktimizáció 
megakadályozása érdekében. E védelem 
olyan intézkedéscsomag révén valósítható 
meg, amely a sértett személyazonosságával 
és tartózkodási helyével kapcsolatos 
adatszolgáltatás mellőzését vagy 
korlátozását is magában foglalja. Az 
említett védelem – amely a gyermek 
nevének titkosságára is kiterjed –
különösen fontos a kiskorú sértettek 
esetében.

hogy vizuális kapcsolatba kerül az 
elkövetővel, annak családjával, 
bűntársaival vagy a közönség egyes 
tagjaival. Ezért arra kell ösztönözni a 
tagállamokat, hogy szükség esetén 
műszakilag megvalósítható és gyakorlati 
intézkedések alkalmazásával tegyék 
lehetővé, hogy a bírósági épületekben 
elkülönített váróhelyiségek álljanak a 
sértettek rendelkezésére. A sértett 
magánéletének védelme fontos eszköz 
lehet a további viktimizáció 
megakadályozása érdekében. E védelem 
olyan intézkedéscsomag révén valósítható 
meg, amely a sértett személyazonosságával 
és tartózkodási helyével kapcsolatos 
adatszolgáltatás mellőzését vagy 
korlátozását is magában foglalja. Az 
említett védelem – amely a gyermek 
nevének titkosságára is kiterjed –
különösen fontos a kiskorú sértettek 
esetében.

(Nyelvi kiigazítás, amely kizárólag a 
szöveg spanyol nyelvű változatát érinti)

Or. es

Módosítás 192
Auke Zijlstra

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az eljárások koordinált lefolytatása 
révén korlátozni kell a további 
viktimizációt, amely az elkövető részéről 
vagy a büntetőeljárásban való részvétel 
eredményeként is bekövetkezhet. A 
koordinált eljárások során tisztelettel 
bánnak a sértettekkel, lehetővé téve, hogy 
kialakuljon bennük a hatóságok iránti 
bizalom. A lehető leginkább meg kell 
könnyíteni a hatóságokkal való 

(22) Az eljárások koordinált lefolytatása 
révén korlátozni kell a további 
viktimizációt, amely az elkövető részéről 
vagy a büntetőeljárásban való részvétel 
eredményeként is bekövetkezhet. A 
koordinált eljárások során tisztelettel 
bánnak a sértettekkel, lehetővé téve, hogy 
kialakuljon bennük a hatóságok iránti 
bizalom. A lehető leginkább meg kell 
könnyíteni a hatóságokkal való 
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kapcsolattartást, ugyanakkor korlátozni 
kell azon esetek számát, amikor a sértett 
szükségtelenül lép kapcsolatba a 
hatóságokkal. Ennek módja lehet például 
a kihallgatások videóra való felvétele és a 
felvétel felhasználásának engedélyezése a 
bírósági eljárás során. A lehető 
legszélesebb intézkedési skálának kell a 
gyakorló jogászok rendelkezésére állnia 
annak megakadályozása céljából, hogy a 
sértettet szenvedés érje a bírósági eljárás 
során, különösen annak következtében, 
hogy vizuális kapcsolatba kerül az 
elkövetővel, annak családjával, 
bűntársaival vagy a közönség egyes 
tagjaival. Ezért arra kell ösztönözni a 
tagállamokat, hogy szükség esetén 
műszakilag megvalósítható és gyakorlati 
intézkedések alkalmazásával tegyék 
lehetővé, hogy a bírósági épületekben 
elkülönített váróhelyiségek álljanak a 
sértettek rendelkezésére. A sértett 
magánéletének védelme fontos eszköz 
lehet a további viktimizáció 
megakadályozása érdekében. E védelem 
olyan intézkedéscsomag révén valósítható 
meg, amely a sértett személyazonosságával 
és tartózkodási helyével kapcsolatos 
adatszolgáltatás mellőzését vagy 
korlátozását is magában foglalja. Az 
említett védelem – amely a gyermek 
nevének titkosságára is kiterjed –
különösen fontos a kiskorú sértettek 
esetében.

kapcsolattartást, ugyanakkor korlátozni 
kell azon esetek számát, amikor a sértett 
szükségtelenül lép kapcsolatba a 
hatóságokkal. A lehető legszélesebb 
intézkedési skálának kell a gyakorló 
jogászok rendelkezésére állnia annak 
megakadályozása céljából, hogy a sértettet 
szenvedés érje a bírósági eljárás során,
különösen annak következtében, hogy 
vizuális kapcsolatba kerül az elkövetővel, 
annak családjával, bűntársaival vagy a 
közönség egyes tagjaival. Ezért arra kell 
ösztönözni a tagállamokat, hogy szükség 
esetén műszakilag megvalósítható és 
gyakorlati intézkedések alkalmazásával 
tegyék lehetővé, hogy a bírósági 
épületekben elkülönített váróhelyiségek 
álljanak a sértettek rendelkezésére. A 
sértett magánéletének védelme fontos 
eszköz lehet a további viktimizáció 
megakadályozása érdekében. E védelem 
olyan intézkedéscsomag révén valósítható 
meg, amely a sértett személyazonosságával 
és tartózkodási helyével kapcsolatos 
adatszolgáltatás mellőzését is magában 
foglalja. Az említett védelem – amely a 
gyermek nevének titkosságára is kiterjed –
a kiskorú sértettek esetében is fontos.

Or. nl

Módosítás 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A tagállamoknak adott esetben – a 
véleménynyilvánítás szabadságának 
elismerése mellett – ösztönözniük kell a 
médiát és az újságírókat, hogy fogadjanak 
el önszabályozási iránymutatásokat és 
tegyék meg a megfelelő intézkedéseket az 
áldozatok – különösen a kiskorúak – és 
családtagjaik magán- és családi életének 
tájékoztatási tevékenységük keretében 
történő védelmére. A tagállamoknak 
vissza kell tartaniuk a médiát az áldozatok 
nem megfelelő időpontban való 
kikérdezésétől, a gyermekáldozatok 
kikérdezésétől, a bűncselekmények 
kegyetlen részleteinek taglalásától, az 
áldozat hitelességét kedvezőtlenül érintő 
tájékoztatástól, az elkövető 
népszerűsítésétől és a bűncselekmény
miatt az áldozat hibáztatásától. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
áldozatok tényleges jogorvoslattal 
rendelkezzenek, amennyiben a magán- és 
családi életük tiszteletben tartásához való 
joguk sérelmet szenved.

Or. en

Módosítás 194
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az áldozatok jogai és érdekei 
tekintetében hathatósabb védelem 
lehetővé tétele érdekében a tagállamoknak 
általános, több ügynökségre kiterjedő és 
általános megközelítést kell kialakítaniuk. 
A tagállamoknak e tekintetben 
biztosítaniuk kell, hogy megfelelő 
mechanizmusok létezzenek a bírói kar, az 
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ügyészség, a jogalkalmazó szervek, a helyi 
és regionális hatóságok, nem kormányzati 
szervezetek és más érdekelt szervezetek 
közötti valós együttműködéshez. A 
„mechanizmus” szó minden hivatalos és 
nem hivatalos struktúrára vonatkozik, úgy 
mint az elfogadott protokollokra, 
kerekasztalokra és más olyan 
módszerekre, amelyek több szakember 
szabványosított együttműködését teszik 
lehetővé.

Or. it

Módosítás 195
Auke Zijlstra

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Amennyiben ezen irányelvvel 
összhangban gyámot és/vagy képviselőt 
kell kijelölni a gyermek számára, e 
feladatokat ugyanaz a személy, vagy jogi 
személy, illetve intézmény, vagy hatóság is 
elláthatja.

(23) Amennyiben ezen irányelvvel 
összhangban gyámot és/vagy képviselőt 
kell kijelölni a gyermek számára, e 
feladatokat ugyanaz a személy, vagy jogi 
személy, illetve intézmény, vagy hatóság is 
elláthatja.

Or. nl

Módosítás 196
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A büntetőeljárás során a sértettekkel 
valószínűsíthetően kapcsolatba kerülő 
tisztviselők részére – a sértettek 
szükségleteinek felismerése és kielégítése 
céljából – olyan alap-és továbbképzést kell 

(24) A büntetőeljárás során a sértettekkel 
valószínűsíthetően kapcsolatba kerülő 
tisztviselők részére – a sértettek 
szükségleteinek felismerése és kielégítése 
céljából – olyan alap-és továbbképzést kell 
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nyújtani, amely megfelel a sértettekkel 
való kapcsolatuk fokának. E képzésnek 
szükség esetén szakképzést is magába kell 
foglalnia.

nyújtani, amely megfelel a sértettekkel 
való kapcsolatuk fokának. E képzésnek ki 
kell térnie azokra a szakszolgálatokra, 
ahova a sértetteket át kell irányítani, 
valamint szakképzést is magába kell 
foglalnia, ha tevékenysége különleges 
szükségletekkel rendelkező sértettekre is 
kiterjed.

Or. es

Módosítás 197
Ádám Kósa

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A büntetőeljárás során a sértettekkel 
valószínűsíthetően kapcsolatba kerülő 
tisztviselők részére – a sértettek 
szükségleteinek felismerése és kielégítése 
céljából – olyan alap-és továbbképzést kell 
nyújtani, amely megfelel a sértettekkel 
való kapcsolatuk fokának. E képzésnek 
szükség esetén szakképzést is magába kell 
foglalnia.

(24) A büntetőeljárás során a sértettekkel 
valószínűsíthetően személyes kapcsolatba 
kerülő tisztviselők részére – a sértettek 
szükségleteinek felismerése és kielégítése 
céljából – olyan alap-és továbbképzést, 
beleértve a jelnyelv oktatását is, kell 
nyújtani, amely megfelel a sértettekkel 
való kapcsolatuk fokának. E képzésnek 
szükség esetén szakképzést is magába kell 
foglalnia.

Or. hu

Indokolás

Pontosítás az áldozatok védelme és jogainak biztosítása érdekében, összhangban az Európai 
Parlament 2011. október 25-i állásfoglalásának L, 11. és 37. pontjával (a fogyatékossággal 
élő személyek mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 2010–2020 közötti időszakra 
vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról).

Módosítás 198
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A büntetőeljárás során a sértettekkel 
valószínűsíthetően kapcsolatba kerülő 
tisztviselők részére – a sértettek 
szükségleteinek felismerése és kielégítése 
céljából – olyan alap-és továbbképzést kell 
nyújtani, amely megfelel a sértettekkel 
való kapcsolatuk fokának. E képzésnek 
szükség esetén szakképzést is magába kell 
foglalnia.

(24) A büntetőeljárás során a sértettekkel 
valószínűsíthetően kapcsolatba kerülő 
tisztviselők részére – a sértettek 
szükségleteinek felismerése és kielégítése 
céljából – olyan alap-és továbbképzést kell 
nyújtani, amely megfelel a sértettekkel 
való kapcsolatuk fokának. E képzésnek 
szükség esetén szakképzést vagy speciális 
pszichológiai képzést is magába kell 
foglalnia.

Or. it

Módosítás 199
Nathalie Griesbeck

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A büntetőeljárás során a sértettekkel 
valószínűsíthetően kapcsolatba kerülő 
tisztviselők részére – a sértettek 
szükségleteinek felismerése és kielégítése 
céljából – olyan alap- és továbbképzést 
kell nyújtani, amely megfelel a 
sértettekkel való kapcsolatuk fokának. E 
képzésnek szükség esetén szakképzést is 
magába kell foglalnia.

(24) A büntetőeljárás során a sértettekkel 
valószínűsíthetően kapcsolatba kerülő 
tisztviselőket – a sértettekkel való 
kapcsolatuk fokának megfelelő alap- és 
továbbképzés keretében – megfelelő 
képzésben kell részesíteni annak 
érdekében, hogy képesek legyenek 
felismerni és megfelelő bánásmódban 
részesíteni az ilyen áldozatokat, valamint 
hogy felismerjék és kielégítsék 
szükségleteiket. E képzésnek szükség 
esetén szakképzést is magába kell 
foglalnia. A tagállamoknak ki kell 
terjeszteniük a képzésre vonatkozó 
kötelezettségeket a rendőrségre, az 
ügyvédekre, az egészségügyi 
szolgálatokra, a szociális szolgálatokra és 
a szociális munkásokra, a bírákra és a 
bírósági személyzetre, a gyermekek 
jogainak védelmével megbízott 
személyekre, valamint a munkája során az 
sértettekkel valószínűsíthetően 
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kapcsolatba kerülő bármely más 
személyre.

Or. fr

Módosítás 200
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A büntetőeljárás során a sértettekkel 
valószínűsíthetően kapcsolatba kerülő 
tisztviselők részére – a sértettek 
szükségleteinek felismerése és kielégítése 
céljából – olyan alap-és továbbképzést kell 
nyújtani, amely megfelel a sértettekkel 
való kapcsolatuk fokának. E képzésnek 
szükség esetén szakképzést is magába kell 
foglalnia.

(24) A büntetőeljárás során a sértettekkel 
valószínűsíthetően kapcsolatba kerülő 
tisztviselők részére – a sértettek 
szükségleteinek felismerése és kielégítése 
céljából – olyan alap-és továbbképzést kell 
nyújtani, amely megfelel a sértettekkel 
való kapcsolatuk fokának. E képzésnek 
szükség esetén szakképzést is magába kell 
foglalnia. A rendőrség, az ügyészség és a 
nemi alapú erőszak eseteivel foglalkozó 
más személyek képzésének megfelelő 
módszerekkel kell történnie, hogy a nemi 
sajátosságoknak megfelelően tudjanak az 
ilyen bűncselekmények áldozataival 
foglalkozni. Az ilyen képzést minden 
tagállamra kiterjedően intézményesíteni 
és szabványosítani kell, és azt a 
megfelelően meghatározott nem 
kormányzati szervezetekkel és nemi alapú 
erőszak áldozatainak szolgáltatásokat 
nyújtókkal szoros együttműködésben kell 
végezni.

Or. it

Módosítás 201
Auke Zijlstra

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A büntetőeljárás során a sértettekkel 
valószínűsíthetően kapcsolatba kerülő 
tisztviselők részére – a sértettek 
szükségleteinek felismerése és kielégítése 
céljából – olyan alap-és továbbképzést kell 
nyújtani, amely megfelel a sértettekkel 
való kapcsolatuk fokának. E képzésnek
szükség esetén szakképzést is magába kell
foglalnia.

(24) A büntetőeljárás során a sértettekkel 
valószínűsíthetően kapcsolatba kerülő 
tisztviselők részére – a sértettek 
szükségleteinek felismerése és kielégítése 
céljából – olyan alap-és továbbképzés 
nyújtható, amely megfelel a sértettekkel 
való kapcsolatuk fokának. E képzés 
szükség esetén szakképzést is magába 
foglalhat.

Or. nl

Módosítás 202
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A tagállamoknak ösztönözniük kell a 
bűncselekmények sértettjeivel foglalkozó 
civil szervezetek – köztük az elismert és 
aktív nem kormányzati szervezetek –
munkáját, és szorosan együtt kell 
működniük velük a politikai 
döntéshozatal, a tudatosság növelését 
célzó kampányok, a kutató és oktató 
programok, a képzés, valamint a 
bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására és védelmére irányuló 
intézkedések hatásainak ellenőrzése és 
értékelése terén.

törölve

Or. en

Módosítás 203
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A tagállamoknak ösztönözniük kell a 
bűncselekmények sértettjeivel foglalkozó 
civil szervezetek – köztük az elismert és 
aktív nem kormányzati szervezetek –
munkáját, és szorosan együtt kell 
működniük velük a politikai döntéshozatal, 
a tudatosság növelését célzó kampányok, a 
kutató és oktató programok, a képzés, 
valamint a bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására és védelmére irányuló 
intézkedések hatásainak ellenőrzése és 
értékelése terén.

(25) A tagállamoknak ösztönözniük kell a 
bűncselekmények sértettjeivel foglalkozó 
civil szervezetek – köztük az elismert és 
aktív nem kormányzati szervezetek –
munkáját, és szorosan együtt kell 
működniük velük a politikai döntéshozatal, 
a tudatosság növelését célzó kampányok, a 
kutató és oktató programok, a képzés, 
valamint a bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására és védelmére irányuló 
intézkedések hatásainak ellenőrzése és 
értékelése terén. E célból különösen fontos 
az ilyen jellegű tevékenységek 
támogatására irányuló valamennyi állami 
és uniós program kiemelt láthatóságának 
biztosítása, valamint az ezeket igénybe 
venni kívánó szervezetek előtt tornyosuló 
bürokratikus terhek mérséklése.

Or. es

Módosítás 204
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A tagállamoknak ösztönözniük kell a 
bűncselekmények sértettjeivel foglalkozó 
civil szervezetek – köztük az elismert és 
aktív nem kormányzati szervezetek –
munkáját, és szorosan együtt kell 
működniük velük a politikai döntéshozatal, 
a tudatosság növelését célzó kampányok, a 
kutató és oktató programok, a képzés, 
valamint a bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására és védelmére irányuló 
intézkedések hatásainak ellenőrzése és 
értékelése terén.

(25) A tagállamoknak ösztönözniük kell a 
bűncselekmények sértettjeivel foglalkozó 
civil szervezetek – köztük az elismert és 
aktív nem kormányzati szervezetek –
munkáját, és szorosan együtt kell 
működniük velük a politikai döntéshozatal, 
a tudatosság növelését célzó kampányok, a 
kutató és oktató programok, a képzés, 
valamint a bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására és védelmére irányuló 
intézkedések hatásainak ellenőrzése és 
értékelése terén. A tagállamoknak jól 
képzett szakemberekkel kell 
rendelkezniük, akik képesek a fogyatékkal 
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élők szükségleteit ellátni annak 
érdekében, hogy jogaikat egyenlő 
feltételekkel gyakorolhassák.

Or. es

Módosítás 205
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A tagállamoknak ösztönözniük kell a 
bűncselekmények sértettjeivel foglalkozó 
civil szervezetek – köztük az elismert és 
aktív nem kormányzati szervezetek –
munkáját, és szorosan együtt kell 
működniük velük a politikai döntéshozatal, 
a tudatosság növelését célzó kampányok, a 
kutató és oktató programok, a képzés, 
valamint a bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására és védelmére irányuló 
intézkedések hatásainak ellenőrzése és 
értékelése terén.

(25) A tagállamoknak ösztönözniük kell a 
bűncselekmények sértettjeivel főállásban 
vagy önkéntes tevékenység keretében
foglalkozó civil szervezetek – köztük az 
elismert és aktív nem kormányzati 
szervezetek – munkáját, és szorosan együtt 
kell működniük velük a politikai 
döntéshozatal, a tudatosság növelését célzó 
kampányok, a kutató és oktató programok, 
a képzés, valamint a bűncselekmények 
sértettjeinek támogatására és védelmére 
irányuló intézkedések hatásainak 
ellenőrzése és értékelése terén.

Or. de

Indokolás

Az irányelvben meg kell említeni az önkéntes tevékenységet, amely messzemenően 
meghatározó a bűncselekmények sértettjeinek támogatása során.

Módosítás 206
Auke Zijlstra

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A tagállamoknak ösztönözniük kell a (25) A tagállamok ösztönözhetik a 
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bűncselekmények sértettjeivel foglalkozó 
civil szervezetek – köztük az elismert és 
aktív nem kormányzati szervezetek –
munkáját, és szorosan együtt kell 
működniük velük a politikai döntéshozatal, 
a tudatosság növelését célzó kampányok, a 
kutató és oktató programok, a képzés, 
valamint a bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására és védelmére irányuló 
intézkedések hatásainak ellenőrzése és 
értékelése terén.

bűncselekmények sértettjeivel foglalkozó 
civil szervezetek – köztük az elismert és 
aktív nem kormányzati szervezetek –
munkáját, és szorosan együttműködhetnek
velük a politikai döntéshozatal, a 
tudatosság növelését célzó kampányok, a 
kutató és oktató programok, a képzés, 
valamint a bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására és védelmére irányuló 
intézkedések hatásainak ellenőrzése és
értékelése terén.

Or. nl

Módosítás 207
Judith Sargentini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A környezeti bűncselekményeknek 
is vannak sértettjeik; a kollektív vagy 
tömeges viktimizáció, a nem hagyományos 
sértettek körére történő kiterjedés 
irányába mutató tendencia, valamint a 
viktimizáció gyakran fokozatos vagy néma 
jellege nehézzé teszik a környezeti 
bűncselekmények kezelését. A környezeti 
kár és sértettjeinek kérdése nem csupán 
egyedi érdekeket, hanem egész közösségek 
vagy embercsoportok érdekeit is érint, és 
ebbe beletartozik a most folytatott 
cselekvések jövőbeli generációkra 
gyakorolt következményei mérlegelésének 
szükségessége a generációk közötti 
felelősség alapján, valamint minden 
mostani és jövőbeli generáció tagjai azon 
joga fennállásának elismerése, hogy 
egészsége és jóléte szempontjából 
megfelelő környezetben éljen a környezeti 
ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
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az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-
i 1367/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1 összhangban. Többek 
között az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáféréssel összefüggő bizonyos 
eljárásjogi környezetvédelmi jogokat a 
környezet és ökoszisztémái ezen 
irányelvbeli elismerésén keresztül lehet 
biztosítani, mivel a potenciális 
sértetteknek a jogellenes magatartások 
okoznak kárt.

____________
1 HL L 264., 2006.9.25., 13.o.

Or. en

Módosítás 208
Ádám Kósa

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) További viktimizáció, megfélemlítés 
és megkülönböztetés történhet akkor, ha 
az áldozatok személyes tulajdonságaik –
így fajuk, vallásuk, meggyőződésük, 
nemzetiségük, életkoruk, szexuális 
beállítottságuk, fogyatékosságuk, nemük 
vagy társadalmi hátterük – miatt válnak 
visszaélés célpontjává. A be nem jelentett 
bűncselekmények további oka a büntető 
igazságszolgáltatási rendszerbe vetett 
bizalom alacsony foka, a panasztételi 
rendszer megértésének nehézségei, és a 
hatóságok részéről elfogadhatatlan 
bánásmódtól való félelem amiatt, hogy az 
áldozatnak nem hisznek, nem értik meg 
(pl. siketsége miatt), amit közölnek, annak 
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ellenére, hogy azonos állampolgársággal 
rendelkezik, mint a hatóság 
képviseletében eljáró személy. Továbbá 
amiatt, hogy őt nem tisztelik és áldozati 
mivoltát nem ismerik el. A bejelentések 
ösztönzése és megkönnyítése, továbbá az 
áldozatok ismétlődő viktimizálódásból 
való kitörésének lehetővé tétele érdekében 
szükségszerű, hogy megbízható támogató 
szolgálatok álljanak az áldozatok 
rendelkezésére, és hogy az illetékes 
hatóságok felkészültek legyenek az 
áldozatok bejelentéseinek tiszteletteljes, 
diszkrét, azonos és professzionális módon 
történő fogadására. Ehhez megfelelő 
képzés és az illetékes hatóságok részéről a 
szakosodás megfelelő szintje, illetve olyan 
szabályozás szükséges, amely kellő 
figyelmet fordít az áldozatok jogaira, 
beleértve a megfélemlítéstől és a 
másodlagos viktimizációtól való védelmet 
is. Az intézkedések körébe tartozhat a 
harmadik személyek általi bejelentés 
megengedése, és az áldozatsegítő 
szolgálatok eljárási képviseleti joggal való 
felruházása, valamint a bejelentés 
megtételéhez kommunikációs 
technológiák – így elektronikus levél, 
hiteles(ített), pl. regisztrációhoz 
kötött módon rögzített videófelvétel vagy 
más elektronikus panasztételi forma –
használatának lehetővé tétele.

Or. hu

Indokolás

Pontosítás szükséges különösen a siketek védelme érdekében, mert nem mindig nyilvánvaló 
az, hogy azok a siketek, akik kizárólag jelnyelven értenek, azok sem nem értik a saját országuk 
beszélt nyelvét.

Módosítás 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) További viktimizáció, megfélemlítés 
és megkülönböztetés történhet akkor, ha 
az áldozatok személyes tulajdonságaik –
így fajuk, vallásuk, meggyőződésük, 
nemzetiségük, életkoruk, szexuális 
beállítottságuk, fogyatékosságuk, nemük, 
nemi identitásuk, annak kifejezése, vagy 
társadalmi hátterük – miatt válnak 
visszaélés célpontjává, ami a be nem 
jelentett bűncselekmények magas 
arányának egyik legfőbb oka. A be nem 
jelentett bűncselekmények további oka a 
büntető igazságszolgáltatási rendszerbe 
vetett bizalom alacsony foka, a 
panasztételi rendszer megértésének 
nehézségei, és a hatóságok részéről 
elfogadhatatlan bánásmódtól való félelem 
amiatt, hogy az áldozatnak nem hisznek, 
vagy őt nem tisztelik és áldozati mivoltát 
nem ismerik el. A bejelentések ösztönzése 
és megkönnyítése, továbbá az áldozatok 
ismétlődő viktimizálódásból való 
kitörésének lehetővé tétele érdekében 
szükségszerű, hogy megbízható támogató 
szolgálatok álljanak az áldozatok 
rendelkezésére, és hogy a tagállami 
hatóságok felkészültek legyenek az 
áldozatok bejelentéseinek tiszteletteljes, 
diszkrét, azonos és professzionális módon 
történő fogadására. Ehhez megfelelő 
képzés és az illetékes hatóságok részéről a 
szakosodás megfelelő szintje, illetve olyan 
szabályozás szükséges, mely kellő 
figyelmet fordít az áldozatok jogaira, 
beleértve a megfélemlítéstől és a 
másodlagos viktimizációtól való védelmet 
is. Az intézkedések körébe tartozhat a 
harmadik személyek általi bejelentés 
megengedése, és az áldozatsegítő 
szolgálatok eljárási képviseleti joggal való 
felruházása, valamint a bejelentés 
megtételéhez kommunikációs 
technológiák – így elektronikus levél vagy 
más elektronikus panasztételi forma –
használatának lehetővé tétele.
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Or. en

Módosítás 210
Auke Zijlstra

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Mivel a közös 
minimumkövetelmények 
megállapításának célját a tagállamok –
nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
eljárva – egyoldalúan nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és az 
intézkedések léptéke és lehetséges hatásai 
miatt az uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Unió intézkedéseket 
fogadhat el az EUSZ 5. cikkébe foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban az irányelv nem lépi túl a 
szóban forgó célkitűzés eléréséhez 
szükséges mértéket.

(26) Mivel a közös 
minimumkövetelményeket a tagállamok 
maguk is kielégítően meg tudják 
állapítani, a javasolt irányelv ellentétes az 
EUSZ 5. cikkébe foglalt szubszidiaritás 
elvével.

Or. nl

Indokolás

Hollandiában kielégítően működik a sértetteknek nyújtott támogatás és védelem, ezért nincsen 
szüksége a javasolt irányelvre.

Módosítás 211
Auke Zijlstra

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az ezen irányelv végrehajtása során 
feldolgozott személyes adatokat a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 

(27) Az ezen irányelv végrehajtása során 
feldolgozott személyes adatokat a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően kell védeni.
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feldolgozott személyes adatok védelméről 
szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
tanácsi kerethatározatnak22, valamint az 
Európa Tanácsnak az egyének személyes 
adataik gépi feldolgozása során való 
védelméről szóló, 1981. január 28-i –
valamennyi tagállam által elfogadott –
egyezményében megállapított elveknek
megfelelő védelemben kell részesíteni.

Or. nl

Módosítás 212
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja, hogy a 
bűncselekmények valamennyi sértettje 
megfelelő védelemben és támogatásban 
részesüljön, valamint képes legyen részt 
venni a büntetőeljárásban, továbbá 
ismerjék el őket, és – bármifajta 
megkülönböztetés nélkül – tisztelettel, 
tapintattal és szakértelemmel bánjanak 
velük minden alkalommal, amikor 
kapcsolatba kerülnek a hatóságokkal, 
valamint a sértett-támogatási és a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatokkal.

Ezen irányelv célja, hogy a 
bűncselekmények valamennyi sértettje 
megfelelő védelemben és támogatásban 
részesüljön, valamint képes legyen részt 
venni a büntetőeljárásban vagy a 
bűncselekménnyel összefüggő egyéb 
bírósági eljárásokban, továbbá ismerjék el 
őket, és – bármifajta megkülönböztetés 
nélkül – tisztelettel, tapintattal és 
szakértelemmel bánjanak velük minden 
alkalommal, amikor kapcsolatba kerülnek 
az illetékes hatóságokkal, valamint a 
sértett-támogatási és a helyreállító 
igazságszolgáltatási szolgálatokkal, illetve 
a bűncselekmények sértettjeivel foglalkozó 
bármely más szervvel.

Or. en

Módosítás 213
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja, hogy a 
bűncselekmények valamennyi sértettje 
megfelelő védelemben és támogatásban 
részesüljön, valamint képes legyen részt 
venni a büntetőeljárásban, továbbá 
ismerjék el őket, és – bármifajta 
megkülönböztetés nélkül – tisztelettel, 
tapintattal és szakértelemmel bánjanak 
velük minden alkalommal, amikor 
kapcsolatba kerülnek a hatóságokkal, 
valamint a sértett-támogatási és a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatokkal.

Ezen irányelv célja, hogy a 
bűncselekmények valamennyi sértettje 
megfelelő védelemben és támogatásban 
részesüljön, valamint képes legyen részt 
venni a büntetőeljárásban, továbbá
ismerjék el őket, és – bármifajta 
megkülönböztetés nélkül – tisztelettel, 
tapintattal, személyre szabottan és 
szakértelemmel bánjanak velük minden 
alkalommal, amikor kapcsolatba kerülnek a 
hatóságokkal, valamint a sértett-támogatási 
és a helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatokkal.

Or. es

Módosítás 214
Judith Sargentini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja, hogy a 
bűncselekmények valamennyi sértettje 
megfelelő védelemben és támogatásban 
részesüljön, valamint képes legyen részt 
venni a büntetőeljárásban, továbbá 
ismerjék el őket, és – bármifajta 
megkülönböztetés nélkül – tisztelettel, 
tapintattal és szakértelemmel bánjanak 
velük minden alkalommal, amikor 
kapcsolatba kerülnek a hatóságokkal, 
valamint a sértett-támogatási és a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatokkal.

Ezen irányelv célja, hogy a 
bűncselekmények valamennyi sértettje 
megfelelő védelemben és támogatásban 
részesüljön, valamint képes legyen részt 
venni a büntetőeljárásban, továbbá 
ismerjék el őket, és – a nemen, fajon, 
bőrszínen, etnikai vagy társadalmi 
származáson, genetikai tulajdonságokon, 
nyelven, valláson vagy meggyőződésen, 
politikai vagy más véleményen, 
állampolgárságon, valamely nemzeti 
kisebbséghez tartozáson, tulajdononz, 
születésen, fogyatékossághoz, életkoron, 
nemi azonosságon és annak kifejezésén, a 
szexuális irányultságon, a bevándorlói 
vagy lakóhelyhez kötődő jogálláson, az 
egészségi állapoton (beleértve a HIV-et és 
az AIDS-et) alapuló bármifajta 
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megkülönböztetés nélkül – tisztelettel, 
tapintattal és szakértelemmel bánjanak 
velük minden alkalommal, amikor 
kapcsolatba kerülnek a hatóságokkal, 
valamint a sértett-támogatási és a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatokkal.

Or. en

Módosítás 215
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja, hogy a 
bűncselekmények valamennyi sértettje 
megfelelő védelemben és támogatásban 
részesüljön, valamint képes legyen részt 
venni a büntetőeljárásban, továbbá 
ismerjék el őket, és – bármifajta 
megkülönböztetés nélkül – tisztelettel, 
tapintattal és szakértelemmel bánjanak 
velük minden alkalommal, amikor 
kapcsolatba kerülnek a hatóságokkal, 
valamint a sértett-támogatási és a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatokkal.

Ezen irányelv célja, hogy a 
bűncselekmények valamennyi sértettje –
jogállásától függetlenül – megfelelő 
védelemben és támogatásban részesüljön, 
valamint képes legyen részt venni a 
büntetőeljárásban, továbbá ismerjék el 
őket, és – bármifajta megkülönböztetés 
nélkül – tisztelettel, tapintattal és 
szakértelemmel bánjanak velük minden 
alkalommal, amikor kapcsolatba kerülnek 
az illetékes hatóságokkal, valamint a 
sértett-támogatási és a helyreállító 
igazságszolgáltatási szolgálatokkal.

Or. en

Módosítás 216
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja, hogy a 
bűncselekmények valamennyi sértettje 

Ezen irányelv célja, hogy a 
bűncselekmények valamennyi sértettje 
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megfelelő védelemben és támogatásban 
részesüljön, valamint képes legyen részt 
venni a büntetőeljárásban, továbbá 
ismerjék el őket, és – bármifajta 
megkülönböztetés nélkül – tisztelettel, 
tapintattal és szakértelemmel bánjanak 
velük minden alkalommal, amikor 
kapcsolatba kerülnek a hatóságokkal, 
valamint a sértett-támogatási és a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatokkal.

megfelelő védelemben és támogatásban 
részesüljön, valamint képes legyen részt 
venni a büntetőeljárás valamennyi 
szakaszában, továbbá ismerjék el őket, és 
– bármifajta megkülönböztetés nélkül –
tisztelettel, tapintattal és szakértelemmel 
bánjanak velük minden alkalommal, 
amikor kapcsolatba kerülnek a 
hatóságokkal, valamint a sértett-támogatási 
és a helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatokkal.

Or. it

Módosítás 217
Rosario Crocetta

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja, hogy a 
bűncselekmények valamennyi sértettje 
megfelelő védelemben és támogatásban 
részesüljön, valamint képes legyen részt 
venni a büntetőeljárásban, továbbá 
ismerjék el őket, és – bármifajta 
megkülönböztetés nélkül – tisztelettel, 
tapintattal és szakértelemmel bánjanak 
velük minden alkalommal, amikor 
kapcsolatba kerülnek a hatóságokkal, 
valamint a sértett-támogatási és a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatokkal.

Ezen irányelv célja, hogy valamennyi 
ártatlan sértett megfelelő védelemben és 
támogatásban részesüljön, valamint képes 
legyen részt venni a büntetőeljárásban, 
továbbá ismerjék el őket, és – bármifajta 
megkülönböztetés nélkül – tisztelettel, 
tapintattal és szakértelemmel bánjanak 
velük minden alkalommal, amikor 
kapcsolatba kerülnek a hatóságokkal, 
valamint a sértett-támogatási és a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatokkal.

Or. it

Módosítás 218
Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. természetes személy, aki olyan 
károsodást szenvedett, ideértve testi vagy 
szellemi épségének sérelmét, érzelmi 
szenvedését vagy gazdasági veszteségét is, 
amely bűncselekmény révén valósult meg;

i. természetes személy, aki egyénileg vagy 
csoportban olyan károsodást szenvedett, 
ideértve testi vagy szellemi épségének 
sérelmét, érzelmi szenvedését vagy 
gazdasági veszteségét is, amely 
bűncselekmény révén valósult meg, illetve 
akinek a tagállamokban hatályos 
büntetőjogi jogszabályokat – köztük a 
hatáskörrel való visszaélést meghatározó 
jogszabályokat – sértő cselekmények vagy 
mulasztások révén az alapvető jogai 
jelentősen sérültek;

Or. en

Módosítás 219
Rosario Crocetta

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) természetes személy, aki szexuális, 
nyelvi, etnikai identitása, világnézeti, 
ideológiai, politikai, kulturális vagy 
vallási meggyőződése miatt a magán-, a 
társadalmi vagy a közéletben 
megkülönböztetést szenved el.

Or. it

Módosítás 220
Rosario Crocetta

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) természetes személy, akinek –
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terrorista csoportok, bűnszervezetek, 
szervezett maffiacsoportok vagy bűnözői 
csoportok folyamatos jelleggel –
fenyegetik életét, korlátozzák 
véleménynyilvánítási szabadságát, szabad 
mozgását, a társadalmi vagy közéletben 
való szabad részvételét, vagy akinek 
anyagi vagy lelki kárt okoznak.

Or. it

Módosítás 221
Rosario Crocetta

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – i c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ic) természetes személy, aki – az
igazságszolgáltatással való 
együttműködése miatt, terrorista 
csoportok, bűnszervezetek, szervezett 
maffiacsoportok vagy bűnözői csoportok 
részéről – folyamatos fenyegetésnek van 
kitéve.

Or. it

Módosítás 222
Rosario Crocetta

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – i d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

id) természetes személy, akit arra 
kényszerítenek, hogy az emberhez 
méltatlan fizikai vagy lelki életet éljen.

Or. it
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Módosítás 223
Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a bűncselekmény következtében elhunyt 
személy családtagjai;

ii. a bűncselekmény következtében elhunyt 
sértett és a rászoruló sértettek segítése 
vagy a sértetté válás megelőzése közben 
megsérült személyek közeli családtagjai
vagy eltartottjai;

Or. en

Módosítás 224
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a bűncselekmény következtében elhunyt 
személy családtagjai;

ii. a bűncselekmény következtében 
elhunyt, illetve fizikálisan vagy mentálisan 
sérült személy családtagjai;

Or. en

Módosítás 225
Ádám Kósa

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a bűncselekmény következtében elhunyt 
személy családtagjai;

ii. a bűncselekmény következtében 
megrokkant, fogyatékossá vált 
vagy elhunyt személy családtagja(i), 
magzata(i);

Or. hu



PE483.693v02-00 94/138 AM\894864HU.doc

HU

Indokolás

A tartós rokkantság és fogyatékosság kialakulása - amely nemcsak új pszichés, hanem 
„objektív", a fizikai valóságban is jelentkező - tényleges akadályozottságot jelent a nem 
hozzáférhető épített környezet használata során. Egy magzat elvesztése pedig nem tekinthető 
csupán puszta (súlyos) testi sértésnek, hiszen európai országokban a magzat rendelkezhet 
élveszületéshez kötött, feltételes és visszamenőleges hatályú jogképességgel is (például az 
öröklés területén), míg egy elvesztett pl. egyéb testrész nem. (Az öröklési sorrend erőszakos és 
szándékos megváltoztatása egyébként új helyzetet teremthet.)

Módosítás 226
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a bűncselekmény következtében elhunyt 
személy családtagjai;

ii. a közvetlenül a bűncselekmény 
következtében elhunyt és az ennek 
eredményeként megsérült személy 
családtagjai;

Or. en

Módosítás 227
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a bűncselekmény miatt kárt szenvedő 
környezet. A tagállamok biztosítják, hogy 
az ezen irányelv 3. fejezetében előírt 
jogokat gyakorolhassa bármely olyan 
csoport, alapítvány vagy szövetség, amely 
a nemzeti jog szerinti alapító okirata 
szerint a környezet védelmével foglalkozik. 

Or. en
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Módosítás 228
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. az állítólagos bűncselekmény okozta 
fizikális vagy mentális sérülést szenvedett 
sértett kiskorú leszármazói vagy az általa 
eltartott kiskorúak.

Or. en

Módosítás 229
Ádám Kósa

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a bűncselekmény következtében 
elhunyt személy családtagja(i) vagy a 
bűncselekmény elkövetésekor vagy azt 
követően korlátozottan 
cselekvőképtelenné vagy 
cselekvőképtelenné vált áldozat 
gyámjaként vagy képviselőjeként elismert 
személy(ek);

Or. hu

Indokolás

tartós fogyatékosság kialakulása - amely nemcsak új pszichés, hanem "objektív", a fizikai 
valóságban is jelentkező - tényleges akadályozottságot jelent a nem hozzáférhető épített 
környezet miatt. Egy magzat elvesztése pedig nem tekinthető puszta (súlyos) testi sértésnek, 
hiszen európai országokban a magzat rendelkezhet élveszületéshez kötött, feltételes és 
visszamenőleges hatályú jogképességgel is (például az öröklés területén), míg egy elvesztett 
pl. egyéb testrész nem. (Ilyenkor az öröklési sorrend erőszakos megváltoztatása is felvethető.

Módosítás 230
Rolandas Paksas
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a bűncselekmény következtében 
súlyosan megsérült személy családtagjai, 
vagy a bűncselekmény előtt vagy után 
jogképességük gyakorlásában jelentős 
támogatást igénylő sértettek segítésére 
hivatalosan feljogosított segítő személyek.

Or. lt

Módosítás 231
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „családtagok”: a házastárs, az élettárs, 
a bejegyzett élettárs, az egyenes ági 
hozzátartozók, a testvérek, valamint a 
sértett által eltartott személyek;

törölve

Or. en

Indokolás

Az együttélésre és a bejegyzett élettársakra történő hivatkozás nem tűnik helyénvalónak, mivel 
számos tagállamban ezeket az intézményeket még nem ismerték el. A családi jogra vonatkozó 
nemzeti hatáskörök tiszteletben tartásának biztosítása érdekében általánosságban jobb a 
rendelkezés törlése.

Módosítás 232
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „családtagok”: a házastárs, az élettárs, a 
bejegyzett élettárs, az egyenes ági 
hozzátartozók, a testvérek, valamint a 
sértett által eltartott személyek;

b) „családtagok”: a házastárs, 
elkötelezettséggel járó, belsőséges 
kapcsolat keretében stabilan és 
folyamatos jelleggel, a sértettel közös 
háztartásban együtt élő személy, az 
egyenes ági hozzátartozók, a testvérek, 
valamint a sértett által eltartott személyek;

Or. en

Módosítás 233
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „élettárs”: olyan személy, aki a sértettel 
állandó és hosszan tartó kapcsolatban él 
anélkül, hogy ezt a kapcsolatot a 
hatóságnál bejegyeztették volna;

törölve

Or. en

Módosítás 234
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „élettárs”: olyan személy, aki a sértettel 
állandó és hosszan tartó kapcsolatban él 
anélkül, hogy ezt a kapcsolatot a 
hatóságnál bejegyeztették volna;

törölve

Or. en
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Indokolás

A házasságon kívüli együttélésre vonatkozóan a 2. cikk c) pontjában szereplő hivatkozás nem 
tűnik helyénvalónak, mivel számos tagállamban ezeket az intézményeket még nem ismerték el. 
A családi jogra vonatkozó nemzeti hatáskörök tiszteletben tartásának biztosítása érdekében 
általánosságban jobb a rendelkezés törlése.

Módosítás 235
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „élettárs”: olyan személy, aki a sértettel 
állandó és hosszan tartó kapcsolatban él 
anélkül, hogy ezt a kapcsolatot a 
hatóságnál bejegyeztették volna;

c) „élettárs”: bármiféle megkülönböztetés 
nélkül olyan személy, aki a sértettel 
állandó és hosszan tartó kapcsolatban él 
anélkül, hogy ezt a kapcsolatot a 
hatóságnál bejegyeztették volna;

Or. en

Módosítás 236
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „bejegyzett élettárs”: olyan személy, 
akivel a sértett bejegyzett élettársi 
kapcsolatot létesített az egyik tagállam 
jogszabályai alapján;

törölve

Or. en

Módosítás 237
Anna Záborská
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „bejegyzett élettárs”: olyan személy, 
akivel a sértett bejegyzett élettársi 
kapcsolatot létesített az egyik tagállam 
jogszabályai alapján;

törölve

Or. en

Indokolás

A házasságon kívüli együttélésre vonatkozóan a 2. cikk c) pontjában szereplő hivatkozás nem 
tűnik helyénvalónak, mivel számos tagállamban ezeket az intézményeket még nem ismerték el. 
A családi jogra vonatkozó nemzeti hatáskörök tiszteletben tartásának biztosítása érdekében 
általánosságban jobb a rendelkezés törlése.

Módosítás 238
Iratxe García Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e. „helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások”: olyan szolgáltatások, 
amely célja a sértett és a vádlott közötti 
kapcsolatfelvétel létrehozása annak 
érdekében, hogy önkéntes megállapodásra
jussanak a bűncselekményből származó 
kár orvoslásának lehetséges módjáról;

e. „helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások”: olyan szolgáltatások, 
amely célja az ügy önkéntes megállapodás 
révén történő peren kívüli rendezését 
szolgáló folyamat biztosítása, amelyben a 
vádlott elismeri felelősségét a 
bűncselekményért, vállalja a 
helyreállítást, a károk megtérítését és a 
sértett kárpótlását, amennyiben a sértett 
ezzel egyetért, és a vádlott eleget tesz a 
megállapított feltételeknek.

Or. es

Módosítás 239
Carmen Romero López
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások”: olyan szolgáltatások, 
amely célja a sértett és a vádlott közötti 
kapcsolatfelvétel létrehozása annak 
érdekében, hogy önkéntes megállapodásra 
jussanak a bűncselekményből származó 
kár orvoslásának lehetséges módjáról;

e) „helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások”: olyan szolgáltatások, 
amely célja a helyreállító 
igazságszolgáltatási folyamat elősegítése, 
amelyben a vádlott felelősséget vállal, 
részt vesz a helyreállításban, kártérítést 
fizet, ami a büntetőügy peren kívüli 
rendezését eredményezheti, ha a sértett 
ebbe beleegyezik, és ha a helyreállítás 
feltételeit a vádlott teljesíti;

Or. en

Indokolás

Az itt szereplő megfogalmazás problémásnak tűnik; úgy lehet érteni, mintha a sértett és a 
vádlott „valamiféle közös problémát rendeznének”, és nem ismeri el, hogy az egyiküket – a 
sértettet – a másik – a vádlott viktimizálta. 

Módosítás 240
Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások”: olyan szolgáltatások, 
amely célja a sértett és a vádlott közötti 
kapcsolatfelvétel létrehozása annak 
érdekében, hogy önkéntes megállapodásra 
jussanak a bűncselekményből származó kár 
orvoslásának lehetséges módjáról;

e) „helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások”: olyan szolgáltatások, 
amely célja a sértett és a vádlott közötti 
kapcsolatfelvétel létrehozása annak 
érdekében, hogy önkéntes megállapodásra 
jussanak a bűncselekményből származó kár 
orvoslásának lehetséges módjáról. Ez az 
igazságszolgáltatás olyasfajta 
megközelítése, amely a sértett, az elkövető, 
valamint az érintett közösség igényeire 
összpontosít ahelyett, hogy elvont 
jogelveknek felelne meg, vagy az elkövetőt 
szankcionálná;
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Or. en

Módosítás 241
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások”: olyan szolgáltatások, 
amely célja a sértett és a vádlott közötti 
kapcsolatfelvétel létrehozása annak 
érdekében, hogy önkéntes megállapodásra 
jussanak a bűncselekményből származó kár 
orvoslásának lehetséges módjáról;

e) „helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatások”: olyan szolgáltatások, 
amely célja a sértett és a vádlott közötti 
kapcsolatfelvétel létrehozása annak 
érdekében, hogy önkéntes megállapodásra 
jussanak a bűncselekményből származó kár 
orvoslásának lehetséges módjáról. A 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgáltatásokra a sértett és az elkövető 
közötti közvetlen találkozókon, illetve 
olyan közvetett kapcsolaton keresztül 
kerülhet sor, amelynek keretében a sértett 
nem találkozik az elkövetővel;

Or. en

Módosítás 242
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „fogyatékossággal élő személy”: olyan 
személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, 
szellemi vagy érzékszervi károsodással él, 
amely számos egyéb akadállyal együtt 
korlátozhatja az adott személy teljes, 
hatékony és másokkal egyenlő társadalmi 
szerepvállalását.

törölve

Or. en
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Módosítás 243
Iratxe García Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) „sértett-támogatási szolgáltatások”: 
olyan teljes vagy részleges támogatást 
nyújtó szolgáltatások, amelyek magában 
foglalják a sértettek kíséretét vagy 
képviselet a bíróságon; ezek független 
szolgáltatások, amelyek alapvető célja a 
sértettek jogainak védelme és 
szükségleteinek kielégítése; a sértett-
támogatási szolgáltatások tartalmaznak 
továbbá, a sértettek meghatározott 
csoportjait – így többek között a nemi 
alapú erőszak áldozatainak, a 
gyermekeknek vagy a terrortámadások 
áldozatainak – megillető különleges 
szolgáltatásokat.

Or. es

Módosítás 244
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „nemi alapú erőszak”: a nőre női 
mivolta miatt irányuló erőszak, vagy 
amely a nőket aránytalanul érinti, illetve 
az az erőszak, amely valamely személyre 
neme vagy nemi identitása miatt irányul.

Or. en
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Módosítás 245
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „nemi alapú erőszak”: a nőkkel 
szembeni megkülönböztetés minden 
formájának megszüntetéséről szóló 
egyezmény értelmében a 
megkülönböztetés valamely formájának 
minősülő, a nőre női mivoltja miatt 
irányuló erőszak, vagy amely a nőket 
aránytalanul érinti, illetve az az erőszak, 
amely valamely személyre neme vagy 
nemi identitása miatt irányul;

Or. en

Módosítás 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „nemi alapú erőszak”: valamely 
személy ellen neme vagy nemi azonossága 
miatt irányuló, vagy valamely 
meghatározott nemű vagy nemi 
azonosságú személyt aránytalan 
mértékben érintő, a sértett számára 
fizikális vagy mentális sérülést, érzelmi 
szenvedést vagy gazdasági veszteséget 
eredményező bűncselekmény;

Or. en

Módosítás 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „nemi alapú erőszak”: a személy ellen 
neme, nemi identitása, vagy annak 
kifejezése miatt irányuló erőszak;

Or. en

Módosítás 248
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „a közeli kapcsolatokban előforduló 
erőszak”: az áldozat ellen jelenlegi vagy 
volt házastárs vagy partner vagy más 
családtag által elkövetett erőszak. A nőket 
aránytalan mennyiségben érinti az 
erőszaknak ez a típusa.

Or. en

Módosítás 249
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „a közeli kapcsolatokban előforduló 
erőszak”: az áldozat ellen jelenlegi vagy 
volt házastárs vagy partner vagy más 
családtag által elkövetett erőszak. A nőket 
aránytalan mennyiségben érinti az 
erőszaknak ez a típusa, a bűncselekményt 
pedig súlyosbítja az, hogy a nők gyakran 
függnek a vádlottól pénzügyileg, 
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társadalmilag, vagy tartózkodáshoz való 
joguk tekintetében. 

Or. en

Módosítás 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „közeli kapcsolatokban előforduló 
erőszak”: az áldozat ellen jelenlegi vagy 
volt házastárs vagy partner vagy más 
családtag által elkövetett, a sértett 
számára fizikális vagy mentális sérülést, 
érzelmi szenvedést vagy gazdasági 
veszteséget eredményező bűncselekmény, 
függetlenül attól, hogy az elkövető a 
sértettel azonos háztartásban él vagy élt-e.

Or. en

Módosítás 251
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
sértettek a bűncselekmény ügyében tett 
feljelentés átvételére hatáskörrel 
rendelkező hatósággal való első 
kapcsolatfelvételtől kezdve, indokolatlan 
késedelem nélkül megkapják az alábbi 
információkat:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
sértettek a bűncselekmény ügyében tett 
feljelentés átvételére hatáskörrel 
rendelkező hatósággal való első 
kapcsolatfelvételtől kezdve, 
haladéktalanul megkapják az alábbi 
információkat:

Or. en
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Módosítás 252
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
sértettek a bűncselekmény ügyében tett 
feljelentés átvételére hatáskörrel 
rendelkező hatósággal való első 
kapcsolatfelvételtől kezdve, indokolatlan 
késedelem nélkül megkapják az alábbi 
információkat:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
valamennyi sértett a bűncselekmény 
ügyében tett feljelentés átvételére 
hatáskörrel rendelkező hatósággal való első 
kapcsolatfelvételtől kezdve, indokolatlan 
késedelem nélkül és az általuk értett 
nyelven – szükség esetén a gyermekek 
számára megfelelő kommunikációs 
technikák alkalmazásával – megkapja az 
alábbi információkat:

Or. en

Módosítás 253
Ádám Kósa

Irányelvre irányuló javaslat
3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
sértettek a bűncselekmény ügyében tett 
feljelentés átvételére hatáskörrel 
rendelkező hatósággal való első 
kapcsolatfelvételtől kezdve, indokolatlan 
késedelem nélkül megkapják az alábbi 
információkat:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
sértettek a bűncselekmény ügyében tett 
feljelentés átvételére hatáskörrel 
rendelkező hatósággal való első 
kapcsolatfelvételtől kezdve, indokolatlan 
késedelem nélkül, a sértett által kért 
módon (szóban/írásban és/vagy 
jelnyelven) megkapják az alábbi 
információkat:

Or. hu

Indokolás

Szükséges egyértelműsíteni, hogy a tájékoztatás igazodjon az sértett/áldozat igényeihez.
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Módosítás 254
Rosario Crocetta

Irányelvre irányuló javaslat
3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
sértettek a bűncselekmény ügyében tett
feljelentés átvételére hatáskörrel 
rendelkező hatósággal való első 
kapcsolatfelvételtől kezdve, indokolatlan 
késedelem nélkül megkapják az alábbi 
információkat:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
sértettek a feljelentés átvételére hatáskörrel 
rendelkező hatósággal való első 
kapcsolatfelvételtől kezdve, indokolatlan 
késedelem nélkül megkapják az alábbi 
információkat:

Or. it

Módosítás 255
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) jogaikra – köztük a tisztességes 
eljáráshoz, ügyvédhez, tolmácsoláshoz és 
jogorvoslathoz való jogaikra – vonatkozó 
tájékoztatás;

Or. en

Módosítás 256
Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az igénybe vehető segítség fajtái; c) az igénybe vehető segítség fajtái és az, 
hogy ez kitől kérhető;
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Or. en

Módosítás 257
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az igénybe vehető segítség fajtái; c) a jogszerűen igénybe vehető segítség 
fajtái;

Or. it

Módosítás 258
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a büntető feljelentést követő eljárások, 
és az ezen eljárásokkal kapcsolatos 
szerepük;

d) a büntető feljelentést követő eljárások, 
és az ezen eljárásokkal kapcsolatos 
szerepük, beleértve a felnőtt és fiatalkorú 
büntető igazságszolgáltatási eljárásokat, a 
(gyermekkorú) sértettek szerepét, a 
tanúvallomás jelentőségét, időzítését és 
módját, valamint a nyomozás és a 
tárgyalás során a kihallgatások 
lefolytatásának módjait;

Or. en

Módosítás 259
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
3 bekezdés – f pont



AM\894864HU.doc 109/138 PE483.693v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) milyen mértékben és feltételekkel 
jogosultak jogi tanácsadásra,
költségmentességre, vagy bármely egyéb 
tanácsadásra;

f) milyen feltételekkel jogosultak jogi 
tanácsadásra, költségmentességre, vagy 
bármely egyéb független és megfelelő 
tanácsadásra;

Or. en

Módosítás 260
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) milyen mértékben és feltételekkel 
jogosultak jogi tanácsadásra, 
költségmentességre, vagy bármely egyéb 
tanácsadásra;

f) milyen mértékben és feltételekkel 
jogosultak jogi tanácsadásra, 
költségmentességre, vagy bármely egyéb 
tanácsadásra, beleértve a nyelvi 
segítségnyújtást is;

Or. it

Módosítás 261
Ádám Kósa

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) milyen mértékben és feltételekkel 
jogosultak tolmácsolásra és fordításra, 
beleértve a jelnyelvi tolmácsolást is;

Or. hu

Indokolás

Szükséges rögzíteni a tolmácsolásra vonatkozó előírásokat is, beleértve a hazai jelnyelvet 
használó személyek egységesebb hozzáférhetőségét is Európában, különös tekintettel az 
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Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalására (a fogyatékossággal élő személyek 
mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 2010–2020 közötti időszakra vonatkozó európai 
fogyatékosságügyi stratégiáról)és annak is L és 11. pontjaira.

Módosítás 262
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) azon különleges szabályok, amelyek 
rendelkezésükre állnak érdekeik 
védelmére, amennyiben a lakóhelyük egy 
másik tagállamban van;

h) azon különleges szabályok, amelyek 
rendelkezésükre állnak érdekeik 
védelmére, amennyiben a lakóhelyük egy 
másik tagállamban van; mint például 
európai védelmi határozat kibocsátása 
iránti kérelem.

Or. en

Módosítás 263
Rosario Crocetta

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) azon különleges szabályok, amelyek 
rendelkezésükre állnak érdekeik 
védelmére, amennyiben a lakóhelyük egy 
másik tagállamban van;

h) azon különleges szabályok, amelyek 
rendelkezésükre állnak érdekeik 
védelmére, amennyiben a lakóhelyük egy 
másik államban van;

Or. it

Módosítás 264
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – h a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) amennyiben állami vagy más 
intézményi környezetben vannak 
őrizetben, bármely olyan különleges 
szabály, amely rendelkezésükre áll azért, 
hogy valamely kijelölt jogalanyhoz 
hozzáférjenek és annál jelentést tegyenek;

Or. en

Módosítás 265
Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a jogaik megsértése esetén történő 
panasztételre vonatkozó eljárások;

i) a büntetőeljárások keretében jogaik 
illetékes hatóságok általi megsértése 
esetén történő panasztételre vonatkozó 
eljárások;

Or. en

Módosítás 266
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) hogyan és milyen feltételekkel 
vehetnek igénybe védintézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 267
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett 
információkon túlmenően a tagállamok 
biztosítják, hogy a jelentős traumán 
átesett áldozat megkapja a következő 
tájékoztatást:
a) milyen mértékű orvosi ellátásra 
jogosult;
b) milyen mértékben jogosult szakosodott 
és megfelelő támogatásra;
c) hogyan és milyen feltételekkel 
kaphatnak segítséget a megfelelő 
biztonsági szabályokkal védett, alkalmas 
alternatív szállás keresésében.
d) hogyan és milyen feltételekkel vehetik 
igénybe a védintézkedéseket, és 
mozoghatnak az Unión belül ugyanezen 
védelmi szint mellett.

Or. en

Indokolás

A pszichológiai támogatás fontos lehet a sértettek számára, de ez nem mindig elegendő; a 
családon belüli erőszak áldozatainak például azonnali pénzügyi támogatásra lehet szükségük, 
mivel pénzügyileg függtek a vádlottól. Előfordulhat, hogy ez igen sürgős: olykor a
sértetteknek arra sincsen pénzük, hogy maguknak és gyermekeiknek élelmiszert vásároljanak; 
ennélfogva helyénvalóbb „megfelelő” támogatásról beszélni.

Módosítás 268
Nathalie Griesbeck

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az áldozat gyermek, az első 
albekezdésben meghatározott valamennyi 
információt megfelelően meg kell kapnia. 
Ezen információk könnyen 
hozzáférhetőek és egyértelmű útmutatást 
nyújtanak ezekről az eljárásokról.

Or. fr

Módosítás 269
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tájékoztatást szóban vagy írásban, és 
egyszerű és érthető nyelven kell megadni, 
figyelembe véve az áldozatok sajátos 
szükségleteit és a releváns körülményeket.

Or. en

Módosítás 270
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az érintett 
tagállam nyelvén nem értő vagy nem 
beszélő sértettek számára az (1) 
bekezdésben említett információkat az 
általuk értett nyelven biztosítsák.

Or. en
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Módosítás 271
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteket tájékoztassák arról a jogukról, 
hogy – kívánságuk esetén – megkaphatják 
az ügyükre vonatkozó alábbi 
információkat:

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteket szükségtelen késlekedés 
nélkül tájékoztassák arról a jogukról, hogy 
megkaphatják az ügyükre vonatkozó alábbi 
információkat:

Or. en

Módosítás 272
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteket tájékoztassák arról a jogukról, 
hogy – kívánságuk esetén – megkaphatják 
az ügyükre vonatkozó alábbi 
információkat:

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteket megfelelően tájékoztassák
arról a jogukról, hogy megkaphatják az 
ügyükre vonatkozó alábbi információkat, 
kivéve, ha kifejezetten kijelenttették, hogy 
nem kívánnak ilyen információkat kapni.

Or. en

Módosítás 273
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteket tájékoztassák arról a jogukról, 
hogy – kívánságuk esetén – megkaphatják 

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
valamennyi sértettet tájékoztatnak arról a 
jogukról, hogy egy általuk értett nyelven –



AM\894864HU.doc 115/138 PE483.693v02-00

HU

az ügyükre vonatkozó alábbi 
információkat:

kívánságuk esetén – megkaphatják az 
ügyükre vonatkozó alábbi információkat:

Or. en

Módosítás 274
Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bármely olyan határozat, amely 
megszünteti a sértett bűncselekmény miatt 
tett feljelentésének következtében indult 
büntetőeljárást, pl. a nyomozás vagy az 
ügyészségi vizsgálat megindítását elutasító 
vagy azt megszüntető határozat, illetve a 
tárgyalás során hozott jogerős bírósági 
határozat – így az ítélet – ideértve 
mindezek indokolását is;

a) bármely olyan határozat, amely 
megszünteti a sértett bűncselekmény miatt 
tett feljelentésének következtében indult 
büntetőeljárást, pl. a nyomozás vagy az 
ügyészségi vizsgálat megindítását elutasító 
vagy azt megszüntető határozat, illetve a 
tárgyalás során hozott jogerős bírósági 
határozat, illetve – amennyiben a nemzeti 
jog nem ír elő indokolást –, esküdtszéki 
döntés – így az ítélet – ideértve mindezek 
indokolását is;

Or. en

Módosítás 275
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bármely olyan határozat, amely 
megszünteti a sértett bűncselekmény miatt 
tett feljelentésének következtében indult
büntetőeljárást, pl. a nyomozás vagy az 
ügyészségi vizsgálat megindítását elutasító 
vagy azt megszüntető határozat, illetve a 
tárgyalás során hozott jogerős bírósági 
határozat – így az ítélet – ideértve 
mindezek indokolását is;

a) bármely olyan határozat, amely 
megszünteti a büntetőeljárást, pl. a 
nyomozás vagy az ügyészségi vizsgálat 
megindítását elutasító vagy azt 
megszüntető határozat, illetve a tárgyalás 
során hozott jogerős bírósági határozat –
így az ítélet – ideértve mindezek 
indokolását is;
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Or. en

Módosítás 276
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan információk, amelyekből a sértett 
megismerheti az általa bűncselekmény 
miatt tett feljelentés következtében indult
büntetőeljárás állását, kivéve az olyan 
kivételes eseteket, amikor ez az ügy 
szabályszerű lefolytatását akadályozhatná;

b) olyan információk, amelyekből a sértett 
megismerheti a büntetőeljárás állását, 
kivéve az olyan kivételes eseteket, amikor 
ez az ügy szabályszerű lefolytatását 
akadályozhatná;

Or. en

Módosítás 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) egészségügyi, pszichológiai, szociális 
és egyéb megfelelő szolgáltatások 
rendelkezésre állására vonatkozó 
információk, valamint az ilyen 
szolgáltatásoknak a tárgyalás lefolytatása, 
elhalasztása, vagy törlése előtti, alatti vagy 
utáni értékelésének eszközei, a jogi vagy 
egyéb tanácsadás és képviselettel, 
kártérítéssel és – adott esetben –
sürgősségi pénzügyi támogatással együtt;

Or. en

Módosítás 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a felnőtt és fiatalkorú büntető 
igazságszolgáltatási eljárásokra vonatkozó 
információk, beleértve a gyermekkorú 
sértettek szerepét, a tanúvallomás 
jelentőségét, időzítését és módját, valamint 
a nyomozás és a tárgyalás során a 
kihallgatások lefolytatásának módjait;

Or. en

Módosítás 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a sértettek számára a feljelentés 
megtétele, valamint a nyomozásban és a 
bírósági eljárásokban való részvétele 
során rendelkezésére álló, meglévő 
támogatási mechanizmusokra vonatkozó 
információ.

Or. en

Módosítás 280
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen értesítést 

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen 
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kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás alá vont vagy elítélt 
személyek szabadon engedéséről. A 
sértettek kérésükre juthatnak hozzá e 
tájékoztatáshoz.

indokolatlan késedelem nélkül értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
letartóztatott, őrizetbe vett, büntetőeljárás 
alá vont vagy elítélt személyek szabadon 
engedéséről vagy az őrizetből való 
megszökéséről. A sértetteket az 
áldozatvédelmi intézkedések – például 
távolságtartási végzés vagy a 
kapcsolatfelvétel tilalmára vonatkozó 
végzés – megtételéről is tájékoztatják. A 
tagállamok biztosítják, hogy az áldozatok 
e tájékoztatáskor tényleges támogatást és 
segítséget kapjanak.

Or. en

Módosítás 281
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás alá vont vagy elítélt 
személyek szabadon engedéséről. A 
sértettek kérésükre juthatnak hozzá e 
tájékoztatáshoz.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen 
indokolatlan késedelem nélkül értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
letartóztatott, őrizetbe vett, büntetőeljárás 
alá vont vagy elítélt személyek szabadon 
engedéséről vagy az őrizetből – köztük a 
tárgyalás előtti őrizetből – való 
megszökéséről. A sértetteket a büntető-
igazságszolgáltatási hatóságok által a 
sértettek védelme céljából kibocsátott 
távolságtartási végzésekről, például a 
kapcsolatfelvétel tilalmára vonatkozó 
végzésekről is haladéktalanul 
tájékoztatják. A tagállamok biztosítják, 
hogy az áldozatok e tájékoztatáskor 
tényleges támogatást és segítséget 
kapjanak. A sértettek megkapják ezt a 
tájékoztatást, kivéve ha az illetékes 
hatóságoknak tudomásuk van arról, hogy 
a szabadon bocsátásra vonatkozó értesítés 
valószínűleg az elkövető sérelmét 
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eredményezi.

Or. en

Módosítás 282
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás alá vont vagy elítélt 
személyek szabadon engedéséről. A 
sértettek kérésükre juthatnak hozzá e 
tájékoztatáshoz.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás alá vont vagy elítélt 
személyek szabadon engedéséről, kivéve, 
ha kifejezetten kifejezték azon óhajukat, 
hogy nem kívánnak ilyen információkat 
kapni.

Or. en

Módosítás 283
Judith Sargentini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás alá vont vagy elítélt 
személyek szabadon engedéséről. A 
sértettek kérésükre juthatnak hozzá e 
tájékoztatáshoz.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás alá vont vagy elítélt 
személyek bármilyen típusú őrizetből 
történő szabadon engedéséről. Valamennyi 
sértett – kérésére – juthat hozzá e 
tájékoztatáshoz.

Or. en
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Módosítás 284
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás alá vont vagy elítélt 
személyek szabadon engedéséről. A 
sértettek kérésükre juthatnak hozzá e 
tájékoztatáshoz.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás alá vont vagy elítélt 
személyek szabadon engedéséről. A 
sértettek kérésükre juthatnak hozzá e 
tájékoztatáshoz, és a döntésük bármikor 
módosítható.

Or. it

Módosítás 285
Sonia Alfano

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás alá vont vagy elítélt 
személyek szabadon engedéséről. A 
sértettek kérésükre juthatnak hozzá e 
tájékoztatáshoz.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen 
indokolatlan késedelem nélkül értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
letartóztatott, büntetőeljárás alá vont vagy 
elítélt személyek szabadon engedéséről 
vagy az őrizetből való megszökéséről. A
tagállamok biztosítják, hogy az áldozatok 
e tájékoztatáskor tényleges támogatást és 
segítséget kapjanak.

Or. it

Módosítás 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás alá vont vagy elítélt 
személyek szabadon engedéséről. A 
sértettek kérésükre juthatnak hozzá e 
tájékoztatáshoz.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen 
indokolatlan késedelem nélkül értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
letartóztatott, őrizetbe vett, büntetőeljárás 
alá vont vagy elítélt személyek szabadon 
engedéséről, vagy őrizetből való 
megszökéséről. A tagállamok biztosítják, 
hogy az áldozatok e tájékoztatáskor 
tényleges támogatást és segítséget 
kapjanak, beleértve – amennyiben 
lehetséges – a fellebbezéshez való jogot is. 
A sértettek megkapják ezt a tájékoztatást, 
kivéve ha az illetékes hatóságnak 
tudomásuk van arról, hogy a szabadon 
bocsátásra vonatkozó értesítés 
valószínűleg az elkövető sérelmét 
eredményezi.

Or. en

Módosítás 287
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy azon 
sértettek, akik úgy nyilatkoznak, hogy 
nem kívánják megkapni az (1) és a (2) 
bekezdésben említett tájékoztatást, ne 
jussanak hozzá az említett 
információkhoz.

3. A tagállamok biztosítják a sértettek azon 
jogát, hogy bármikor módosítsák azt a 
döntésüket, hogy kívánják-e megkapni az 
(1) és a (2) bekezdésben említett 
tájékoztatást vagy sem.

Or. en
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Módosítás 288
Iratxe García Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy a sértettek megértsék a
hatóságok közléseit – beleértve az azok 
által nyújtott tájékoztatást is – és 
megértessék magukat, amikor a 
büntetőeljárás alatt kapcsolatba lépnek a 
hatóságokkal.

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy az áldozatok és 
családtagjaik teljes mértékben megértsék 
az illetékes hatóságok közléseit – beleértve 
az azok által nyújtott tájékoztatást is – és 
megértessék magukat, amikor a 
büntetőeljárással összefüggésben első 
alkalommal, a büntetőeljárás alatt vagy 
azt követően kapcsolatba lépnek ezen 
hatóságokkal.

Or. es

Módosítás 289
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy a sértettek megértsék a 
hatóságok közléseit – beleértve az azok 
által nyújtott tájékoztatást is – és 
megértessék magukat, amikor a 
büntetőeljárás alatt kapcsolatba lépnek a 
hatóságokkal.

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy a sértettek megértsék a 
hatóságok közléseit – beleértve az azok 
által nyújtott tájékoztatást is – és 
megértessék magukat, amikor a 
büntetőeljárás alatt kapcsolatba lépnek a 
hatóságokkal. E feladat végrehajtása 
során kiemelt figyelmet fordítanak a 
bármely fogyatékossággal összefüggésben 
adódó megértési vagy közlési 
nehézségekre, és biztosítják az ehhez 
szükséges adathordozókat és 
formátumokat.

Or. es
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Módosítás 290
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy a sértettek megértsék a
hatóságok közléseit – beleértve az azok 
által nyújtott tájékoztatást is – és 
megértessék magukat, amikor a 
büntetőeljárás alatt kapcsolatba lépnek a 
hatóságokkal.

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy a sértettek megértsék az 
illetékes hatóságok közléseit – beleértve az 
azok által nyújtott tájékoztatást is – és 
megértessék magukat, amikor a 
büntetőeljárás alatt kapcsolatba lépnek a 
hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 291
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy a sértettek megértsék a 
hatóságok közléseit – beleértve az azok 
által nyújtott tájékoztatást is – és 
megértessék magukat, amikor a 
büntetőeljárás alatt kapcsolatba lépnek a 
hatóságokkal.

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy valamennyi sértett
megértse a hatóságok közléseit – beleértve 
az azok által nyújtott tájékoztatást is – és 
megértesse magát, amikor a büntetőeljárás 
alatt kapcsolatba lép a hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy a sértettek megértsék a 
hatóságok közléseit – beleértve az azok 
által nyújtott tájékoztatást is – és 
megértessék magukat, amikor a 
büntetőeljárás alatt kapcsolatba lépnek a 
hatóságokkal.

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy valamennyi sértett
figyelemmel egyéni és különleges 
igényeikre – megértse a hatóságok 
közléseit – beleértve az azok által nyújtott 
tájékoztatást is – és megértesse magát, 
amikor a büntetőeljárás alatt kapcsolatba 
lép a hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 293
Nathalie Griesbeck

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés vonatkozásában 
különös figyelmet kell fordítani, 
amennyiben a sértett gyermek.

Or. fr

Módosítás 294
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon sértettek, akik nem értik vagy nem 
beszélik az adott büntetőeljárás során 
használt nyelvet, a büntetőeljárás során a 
nyomozó és igazságügyi hatóságok előtti 
kihallgatásukkor vagy kikérdezésükkor –
így a rendőrségi kihallgatáskor – kérésükre
térítésmentes tolmácsolást vehessenek 

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon sértettek, akik nem értik vagy nem 
beszélik az adott büntetőeljárás során 
használt nyelvet, a büntetőeljárás során a 
nyomozó és igazságügyi hatóságok előtti 
kihallgatásukkor vagy kikérdezésükkor –
így a rendőrségi kihallgatáskor –
térítésmentes tolmácsolást vehessenek 
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igénybe, továbbá a bírósági tárgyaláson és 
szükséges közbenső meghallgatásokon 
való részvételük céljából tolmácsolást 
biztosítsanak számukra.

igénybe, továbbá a bírósági tárgyaláson és 
szükséges közbenső meghallgatásokon 
való részvételük céljából, valamint a jogi 
tanácsadójukkal folytatott bármely 
kommunikáció során tolmácsolást 
biztosítsanak számukra.

Or. en

Módosítás 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon sértettek, akik nem értik vagy nem
beszélik az adott büntetőeljárás során 
használt nyelvet, a büntetőeljárás során a 
nyomozó és igazságügyi hatóságok előtti 
kihallgatásukkor vagy kikérdezésükkor –
így a rendőrségi kihallgatáskor – kérésükre 
térítésmentes tolmácsolást vehessenek 
igénybe, továbbá a bírósági tárgyaláson és 
szükséges közbenső meghallgatásokon 
való részvételük céljából tolmácsolást 
biztosítsanak számukra.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon sértettek, akik nem értik vagy nem 
beszélik az adott büntetőeljárás során 
használt nyelvet, a büntetőeljárás során a 
nyomozó és igazságügyi hatóságok előtti 
kihallgatásukkor vagy kikérdezésükkor –
így a rendőrségi kihallgatáskor – kérésükre 
térítésmentes tolmácsolást vehessenek 
igénybe, továbbá a bírósági tárgyaláson és 
szükséges közbenső meghallgatásokon 
való részvételük céljából tolmácsolást 
biztosítsanak számukra. A tolmácsolás 
során figyelembe veszik a sértett sajátos 
szükségleteit, valamint annak mértékét, 
hogy mennyire lehet szüksége további 
segítségre bármely szóbeli közlés teljes 
értelmének és hatásának megértéséhez. 
Intézkedéseket kell tenni annak 
biztosítása érdekében, hogy ezt érzékeny 
és felhasználóbarát módon fejtsék ki, a 
sértett életkorának és érettségi szintjének 
megfelelő figyelembevétele mellett.

Or. en

Módosítás 296
Auke Zijlstra
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon sértettek, akik nem értik vagy nem 
beszélik az adott büntetőeljárás során 
használt nyelvet, a büntetőeljárás során a 
nyomozó és igazságügyi hatóságok előtti 
kihallgatásukkor vagy kikérdezésükkor –
így a rendőrségi kihallgatáskor – kérésükre 
térítésmentes tolmácsolást vehessenek 
igénybe, továbbá a bírósági tárgyaláson és 
szükséges közbenső meghallgatásokon 
való részvételük céljából tolmácsolást 
biztosítsanak számukra.

1. A tagállamok gondoskodhatnak arról, 
hogy azon sértettek, akik nem értik vagy 
nem beszélik az adott büntetőeljárás során 
használt nyelvet, a büntetőeljárás során a 
nyomozó és igazságügyi hatóságok előtti 
kihallgatásukkor vagy kikérdezésükkor –
így a rendőrségi kihallgatáskor – kérésükre 
tolmácsolást vehessenek igénybe, továbbá 
a bírósági tárgyaláson és szükséges 
közbenső meghallgatásokon való 
részvételük céljából tolmácsolást 
biztosítsanak számukra.

Or. nl

Módosítás 297
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok biztosítják, hogy képesek 
legyenek bűncselekményt bejelenteni azok 
a sértettek, akik bűncselekményt kívánnak 
bejelenteni és akik nem értik vagy nem 
beszélik az illetékes hatóság nyelvét. 
Ennek elérése érdekében a tagállamok 
legalább azt biztosítják, hogy a sértettek 
számára olyan nyelven nyújtanak 
segítséget a bűncselekmény bejelentésével 
kapcsolatban, amelyet a sértettek értenek.

Or. en

Módosítás 298
Judith Sargentini
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok biztosítják, hogy képesek 
legyenek bűncselekményt bejelenteni azok 
a sértettek, akik bűncselekményt kívánnak 
bejelenteni, és akik nem értik vagy nem 
beszélik az illetékes hatóság nyelvét. A 
tagállamok legalább azt biztosítják, hogy a 
sértettek számára olyan nyelven 
nyújtanak segítséget a bűncselekmény 
bejelentésével kapcsolatban, amelyet a 
sértettek értenek. A tagállamok biztosítják, 
hogy a sértetteket egyszerű és érthető 
módon, az általuk értett nyelven értesítik a 
segítséghez való jogukról.

Or. en

Módosítás 299
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok biztosítják, hogy a 
bűncselekményt bejelentő sértetteket 
egyszerű és érthető nyelvezeten 
tájékoztassák a sértettnek a 
büntetőeljárásokban való aktív 
részvételére vonatkozó jogokkal 
kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogukról.

Or. en

Módosítás 300
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
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6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok  biztosítják, hogy a 
bűncselekményt bejelentő sértetteket az 
általuk értett nyelven, egyszerű és érthető 
nyelvezetben tájékoztassák a sértettnek a 
büntetőeljárásokban való aktív 
részvételére vonatkozó jogokkal 
kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogukról.

Or. en

Módosítás 301
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Annak érdekében, hogy a sértettek 
élhessenek jogaikkal a büntetőeljárás 
során, a tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a sértettek kérésére valamennyi egyéb 
esetben is térítésmentes tolmácsolás álljon 
rendelkezésre, a sértettek szükségleteinek 
és az adott eljárásokban játszott 
szerepüknek megfelelően.

2. Annak érdekében, hogy a sértettek 
ténylegesen élhessenek jogaikkal a 
büntetőeljárás során, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a sértettek 
kérésére valamennyi egyéb esetben is 
térítésmentes tolmácsolás álljon 
rendelkezésre, a sértettek szükségleteinek 
és az adott eljárásokban játszott 
szerepüknek megfelelően. A tagállamok 
biztosítják, hogy a sértetteket az általuk 
értett nyelven, egyszerű és érthető 
nyelvezetben tájékoztassák a 
tolmácsoláshoz való jogukról.

Or. en

Módosítás 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Annak érdekében, hogy a sértettek 
élhessenek jogaikkal a büntetőeljárás 
során, a tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a sértettek kérésére valamennyi egyéb 
esetben is térítésmentes tolmácsolás álljon 
rendelkezésre, a sértettek szükségleteinek 
és az adott eljárásokban játszott 
szerepüknek megfelelően.

2. Annak érdekében, hogy a sértettek 
élhessenek jogaikkal a büntetőeljárás 
során, a tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a sértettek kérésére valamennyi egyéb 
esetben is térítésmentes tolmácsolás álljon 
rendelkezésre, a sértettek egyéni és sajátos 
szükségleteinek és az adott eljárásokban 
játszott szerepüknek megfelelően annak 
biztosítása érdekében, hogy a sértett teljes 
egészében megértse minden, vele közölt 
információt.

Or. en

Módosítás 303
Auke Zijlstra

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Annak érdekében, hogy a sértettek 
élhessenek jogaikkal a büntetőeljárás 
során, a tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a sértettek kérésére valamennyi egyéb 
esetben is térítésmentes tolmácsolás álljon 
rendelkezésre, a sértettek szükségleteinek 
és az adott eljárásokban játszott 
szerepüknek megfelelően.

2. Annak érdekében, hogy a sértettek 
élhessenek jogaikkal a büntetőeljárás 
során, a tagállamok gondoskodhatnak
arról, hogy a sértettek kérésére valamennyi 
egyéb esetben is tolmácsolás álljon 
rendelkezésre, a sértettek szükségleteinek 
és az adott eljárásokban játszott 
szerepüknek megfelelően.

Or. nl

Módosítás 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Adott esetben kommunikációs 
technológia is alkalmazható, úgymint 
videokonferencia, telefon vagy internet, 
kivéve, ha szükség van a tolmács fizikai 
jelenlétére ahhoz, hogy a sértettek 
megfelelően éljenek a jogaikkal vagy 
megértsék az eljárást.

3. Adott esetben kommunikációs 
technológia is alkalmazható, úgymint 
videokonferencia, telefon vagy internet, 
kivéve, ha szükség van a tolmács fizikai 
jelenlétére ahhoz, hogy a sértettek 
megfelelően éljenek a jogaikkal vagy 
megértsék az eljárást. Amennyiben a 
sértett gyermek, biztosítani kell, hogy a 
videokonferencia, vagy bármely 
meghallgatás, illetve kihallgatás céljából a 
sértett számára kijelölt terem vagy 
váróterem gyermekbarát és nem fenyegető 
jellegű legyen.

Or. en

Módosítás 305
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon sértettek, akik nem értik vagy nem 
beszélik az adott büntetőeljárás során 
használt nyelvet, kérésükre megkapják az 
alábbi információk térítésmentes fordítását, 
amennyiben ezen információkat a 
rendelkezésükre bocsátják:

4. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon sértettek, akik nem értik vagy nem 
beszélik az adott büntetőeljárás során 
használt nyelvet, kérésükre megkapják az 
alábbi információk térítésmentes fordítását, 
amennyiben ezen információkat a 
rendelkezésükre bocsátják:

Or. es

Módosítás 306
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon sértettek, akik nem értik vagy nem 
beszélik az adott büntetőeljárás során 
használt nyelvet, kérésükre megkapják az 
alábbi információk térítésmentes fordítását, 
amennyiben ezen információkat a 
rendelkezésükre bocsátják:

4. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon sértettek, akik nem értik vagy nem 
beszélik az adott büntetőeljárás során 
használt nyelvet, kérésükre az általuk 
értett nyelven megkapják az alábbi 
információk térítésmentes fordítását, 
amennyiben ezen információkat a 
rendelkezésükre bocsátják:

Or. en

Módosítás 307
Auke Zijlstra

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon sértettek, akik nem értik vagy nem 
beszélik az adott büntetőeljárás során 
használt nyelvet, kérésükre megkapják az 
alábbi információk térítésmentes
fordítását, amennyiben ezen információkat 
a rendelkezésükre bocsátják:

4. A tagállamok gondoskodhatnak arról, 
hogy azon sértettek, akik nem értik vagy 
nem beszélik az adott büntetőeljárás során 
használt nyelvet, kérésükre megkapják az 
alábbi információk fordítását, amennyiben 
ezen információkat a rendelkezésükre 
bocsátják:

Or. nl

Módosítás 308
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bűncselekmény miatt a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak benyújtott 
feljelentés;

a) a bűncselekmény miatt a hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak benyújtott 
feljelentés alapvető részei;
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Or. en

Módosítás 309
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ahhoz szükséges alapvető 
információk, hogy a sértettek –
szükségleteiknek és az adott eljárásban 
játszott szerepüknek megfelelően –
élhessenek a jogaikkal a büntetőeljárás 
során.

c) az ahhoz szükséges alapvető 
információk, hogy a sértettek élhessenek a 
jogaikkal a büntetőeljárás során. A 
sértettek vagy jogi tanácsadóik 
indokolással ellátott kérelmet nyújthatnak 
be az általuk alapvetőnek tartott bármely 
más információ iránt.

Or. en

Módosítás 310
Judith Sargentini

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ahhoz szükséges alapvető 
információk, hogy a sértettek –
szükségleteiknek és az adott eljárásban 
játszott szerepüknek megfelelően –
élhessenek a jogaikkal a büntetőeljárás 
során.

c) az ahhoz szükséges alapvető 
információk, hogy a sértettek –
szükségleteiknek és az adott eljárásban 
játszott szerepüknek megfelelően –
ténylegesen élhessenek a jogaikkal a 
büntetőeljárás során.

Or. en

Módosítás 311
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)



AM\894864HU.doc 133/138 PE483.693v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A tolmácsolás és a fordítás nem 
nyújthatja aránytalanul hosszúra a 
büntetőeljárást.

Or. de

Indokolás

A büntetőeljárás központjában a vádlott áll, akinek bűnösségét először be kell bizonyítani, és 
akit mindaddig megillet az ártatlanság védelme. A fordítási munkák módfelett 
meghosszabbíthatják a büntetőeljárást, különösen ha az állítólagos elkövető előzetes 
letartóztatásban van, ezért az ilyen jellegű szolgáltatásokat a legfontosabb és szükséges 
esetekre kell korlátozni.

Módosítás 312
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy eljárás 
vagy mechanizmus álljon rendelkezésre 
annak megállapítására, hogy a sértettek 
beszélik-e és értik-e a büntetőeljárás 
nyelvét, és szükségük van-e fordításra és 
tolmács segítségére.

5. A tagállamok biztosítják, hogy eljárás 
vagy mechanizmus álljon rendelkezésre 
annak megállapítására, hogy a sértettek 
beszélik-e és értik-e a büntetőeljárás 
nyelvét, és szükségük van-e fordításra és 
tolmács segítségére. Azokban a 
tagállamokban, ahol egynél több hivatalos 
nyelv van, ezt a jogot akkor is kiterjesztik 
a sértett által a hivatalos nyelvek közül 
választott nyelvre, ha az nem az adott 
tagállam közös nyelve.

Or. es

Módosítás 313
Auke Zijlstra

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy eljárás 
vagy mechanizmus álljon rendelkezésre
annak megállapítására, hogy a sértettek 
beszélik-e és értik-e a büntetőeljárás 
nyelvét, és szükségük van-e fordításra és 
tolmács segítségére.

5. A tagállamok biztosíthatják, hogy 
eljárás vagy mechanizmus álljon 
rendelkezésre annak megállapítására, hogy 
a sértettek beszélik-e és értik-e a 
büntetőeljárás nyelvét, és szükségük van-e 
fordításra és tolmács segítségére.

Or. nl

Módosítás 314
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
sértettek és családtagjaik –
szükségleteiknek megfelelően –
térítésmentesen hozzájussanak bizalmas 
sértett-támogatási szolgáltatásokhoz.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
sértettek és családtagjaik térítésmentesen 
hozzájussanak bizalmas, függetlenül és a 
sértett érdekében nyújtott sértett-
támogatási szolgáltatásokhoz attól a 
pillanattól, hogy az áldozat sérelmet 
szenved, a büntetőeljárás alatt és annak 
végét követően, a bűncselekmény 
elkövetésének helyétől függetlenül.

Or. en

Módosítás 315
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
sértettek és családtagjaik –
szükségleteiknek megfelelően –

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
sértettek és családtagjaik térítésmentesen 
hozzájussanak bizalmas és megfelelő, 
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térítésmentesen hozzájussanak bizalmas 
sértett-támogatási szolgáltatásokhoz.

valamint függetlenül és a sértett 
érdekében nyújtott sértett-támogatási 
szolgáltatásokhoz attól a pillanattól, hogy 
az áldozat sérelmet szenved, a 
büntetőeljárás alatt és annak végét 
követően, a bűncselekmény elkövetésének 
helyétől függetlenül. A sajátos 
szükségletekkel rendelkező sértetteknek az 
általuk elszenvedett 
bűncselekménytípusra szakosodott sértett-
támogatási szolgáltatásokhoz kell tudniuk 
hozzáférni, annak érdekében, hogy a 
legjobb minőségű támogatásban 
részesülhessenek.

Or. en

Indokolás

A függetlenség kritériumát a segítségnyújtási és támogatási szolgáltatások állami vagy 
magánjellegétől függetlenül alkalmazni kell.

Módosítás 316
Angelika Werthmann

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 A tagállamok biztosítják, hogy a sértettek 
és családtagjaik – szükségleteiknek 
megfelelően – térítésmentesen 
hozzájussanak bizalmas sértett-támogatási 
szolgáltatásokhoz.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
sértettek és családtagjaik –
szükségleteiknek megfelelően – a 
büntetőeljárások előtt, alatt és után 
megfelelő ideig térítésmentesen 
hozzájussanak bizalmas sértett-támogatási 
szolgáltatásokhoz.

Or. en

Módosítás 317
Marc Tarabella
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
sértettek és családtagjaik –
szükségleteiknek megfelelően –
térítésmentesen hozzájussanak bizalmas
sértett-támogatási szolgáltatásokhoz.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
sértettek és családtagjaik – jogállásuktól 
függetlenül – térítésmentesen 
hozzájussanak könnyen hozzáférhető és 
bizalmas sértett-támogatási 
szolgáltatásokhoz attól a pillanattól, hogy 
az áldozat sérelmet szenved, a 
büntetőeljárás alatt és annak végét 
követően, a bűncselekmény elkövetésének 
helyétől függetlenül.

Or. en

Módosítás 318
Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
sértettek és családtagjaik –
szükségleteiknek megfelelően –
térítésmentesen hozzájussanak bizalmas 
sértett-támogatási szolgáltatásokhoz.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
sértettek és családtagjaik –
szükségleteiknek megfelelően –
térítésmentesen hozzájussanak bizalmas 
sértett-támogatási szolgáltatásokhoz saját 
tagállamukban és – szükség esetén – más 
tagállamokban egyaránt.

Or. en

Indokolás

Ez lehetővé fogja tenni a sértettek és családtagjaik számára, hogy sértett-támogatási 
szolgáltatásokhoz férjenek hozzá azokban a határokon átnyúló helyzetekben, amikor a 
bűncselekményre a lakóhelyük szerintitől eltérő tagállamban került sor.

Módosítás 319
Auke Zijlstra
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
sértettek és családtagjaik –
szükségleteiknek megfelelően –
térítésmentesen hozzájussanak bizalmas 
sértett-támogatási szolgáltatásokhoz.

1. A tagállamok biztosíthatják, hogy a 
sértettek és családtagjaik –
szükségleteiknek megfelelően –
hozzájussanak bizalmas sértett-támogatási 
szolgáltatásokhoz.

Or. nl

Módosítás 320
Iratxe García Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) Bizonyos típusú bűncselekmények, pl. 
a nemi alapú erőszak vagy a 
gyermekbántalmazás sértettjei számára a 
legmegfelelőbb támogatás biztosítása 
érdekében biztosítani kell a támogatási 
szakszolgálatokhoz való hozzáférést.

Or. es

Módosítás 321
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy az adott áldozat segítségben és 
támogatásban részesüljön attól fogva, 
hogy az illetékes hatóságok ésszerű 
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feltételezés alapján úgy vélhetik, hogy az 
áldozat sérelmére esetleg elkövethették az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
bűncselekmények valamelyikét.

Or. it


